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 ایی ارد فر ةد ۳ تر ی ار

 i 4 و کد نیرو نوازا دو ۷ ز ¥ :

 E : يو راب اا ۱ مات 1 ۱



mir! 7۴یدلوا ۳۳۳ دف ایزو < 

 ۱ مان« ةد وب ید هدناوا ثدب كت هعطق یفکباوید ولفشق دارا از
 كمما دهان # رات لضاحخ *% هزد هلاذ یدروبت ماتتا نسخا a ت

 "ىس ەش ىلا زویکن | كس فات شوئ ید ناتفطزوت اس دنع

 هاو ۱ "لب وب زد «دنرصع)ا او رهظلانیب كيذا مو قد مو تكناضمر

 اکاب هجا ملی دلوا هنسز وفطظ ي كحرتش ةلیا هفت ۸ 0

 :  روهذلاا یدم ۱ ۷# مان مو لا" ماال نر او

 زعلاب ا# ماوعالاو با فحالا ماتتخا نایت 1 4 ۰

 ار ناص مارکالاو ةدامسلاو م |
 r Fa اع هزرعلا تز ۱ 1 ۱ اپ

e ۳ذجناو نیلنرلآ ىلع  

 نالا شر و ۷

 م

 نوعب# هد , ردلاو ةمسرا لا ةا یف Kau ردلا مولف حرش عبط ۱ ٤

 [ لا اهباص# نشنطنطسعلا ةيطلا دل ف * هیرملا ئرابلا كالا هللا ۱
E3 هانام لا ا داده دیسل هدر 9 قرم هیلبلاو ت  

 نیسجخو یدحادنسا در نامررعاون لاو <

 هيلع ی وبلا ةرجه نم # فلاو نيتامو ٣

  لکاوتاولصا لطفا
 ةيكلا



 / ردم ری رن دزه ناتیلبنس مدروتک# |
 كب هچابپید:ینامبلبنبم هکبوچ یکی لک لنس ردیاکء مما ۴ نإتسلہنس
 نواوبد تفرجم # رمه ۷ رنک مسا تادا ناتسیدق هدنجرش یب یه زف

 لنهعطف یضش!نواوبد یقاربب ٭ رب ید دنرخا تسب كمع طق د
 یدک دنا تی نههط یر رد ويدل دی# ابیات

 اننآقبسنق#لبنس# ۵ ججتوت اون ار و اب لک

 اف * قرد. ۴ یدک هلن هاچ سس كندو ین ون دتش زا هار

 لصالایف نان شاب قط دماغو کرار چەنېاتروإ شاپ سرم
 اضیازدیرع قول ین هک 7 < مان رد عر اش ینا! یخ د هدر ااشد ادیب رع

 عدلت هنخیدلوا«داز ۷ رب طارت ولید, .قیاوسلاق قبس اک (من ۱ ۱

 ۱ ۷# یتیاراصتد االصا بد ند وقم هد رفقا هرد هللفیدروب

 :ناففا رعد اش لا تس ای دهد اشدا رد رر ع نهذو تاف نعم تو

 5 یدو !ماتخ ی ارپ دب هلباقج فطادز ۴ : + » ندلامیفاندزتفا

 دوخ اب لعافیسا هلرق دغا فلا تب رخ طاح اهم ی الی ارتب

 نکی دنرچ ا یدک «دنسواس تر نهج طف دبنو | یزدض مرد هشت هفصا ۱

 طربا اداب راک یدلو از مریم el هات هیتر 5

 ۱ ید ۳ وا اد ۱

 ر دلیههس* خو هدرابنذاردولس رجب .لصالا قند وص ةو ره ظم و زاخو ءاف دا

 2K ١ ١ یدلواما نیابصقا هماکانهدنب بلطفو 5و ۴إ
 زدن ادا # ا۴ یدک« دنا تېب كن هه یبزکسیم کی وذ لوق هدن

 : كنەعظق یدرد قرفوبد دارعو ما سه ۷ مک هکر ملا تاو دالا ن قنس :

 رجرامپ اش یتمد ةد زا شار درا رھ ماو یصق او بلم ۴ یدک دنس اخ

 ۱ ¥ نخی رات ی انما مديد ةقح بودیا رکشنارازه# ۱
 ةهدقل ادعاوقین قیسامیلع رد رازه عج هرزوا سابق فالخ # نارازه

 رکش ۴ ید ةنیار تدب وب نوا ويد كيب # زا:



847 

 )< هدف ناچ ات نوک ماج ورک ن اج چ امش نات اشور
 4 ندا ۷ ونشب نهزا نک بانیم نهر یو نتایج ب (تبب) نیو

 هکنوح ردکع هد نهر تاوان ھر ناح قیس دیک وب نان ونک ورک

 هد سن كت هح طق ی درد قزقوبدن هر < ورک %2 ىد تفئاناخ

 یدک و تد ,لانهسخ طق یدبقرق ودتاولا ماج یی
 8 ۴# ماسه هنر ةا واذا | رتسیدا 1

 .یرونصذیات ۵ DEF اینو وارد هلی کیس

 | کف رھ( تیب )ناه! اوبا شاوشپ دح ور هیابن هم کد ر ازار هال ا قاف

 ننعاش ۷ دشدعآر تیوب لود هکشآ دی نیقب اب از تلوتددم ورم

 ٠ ردد ج تازره وک هماهآ دیس ۱در د دار .یکرد جب با دنا ورک ۴ یر

 ۱ | ید یرکب وید نان: نسل هکنود ز دک E ایکو یتیم

 | كنه یزوقط رکی شد ىداک # دما ٭ یدک دنلوا یا لنهعطق

 3 >مالسلاو یدتهد ز یهو ةف ٠ ,یدیمدناواتچ

 e لا صا اا هبرپ رک مظان مالک لصحم [ ۱

 %٠ یدلوا منا :FON هل رانوپ # ۰.۰ هردهللفیدلیا |

 7 (توسفاتتلا نفاق لذ قو كىم هما سنخ هدع ارنصموبناک ۱

 سم یاخ نادمانتحا تف طا و صاح سلاح یدلناسابتفا ۲

 رده ماتخ ران مات ید ی هلچ تا هما رخت مالک دکسنم(فتکن) لا
 ik طفل ید زولوا كتسلاهماتسخ نیچی داوا نزو هدعانساوت :

 ,9 ajelک ی دلو | ماد نیج سوپ مک هموظنم ی ۱5٩ ۹
 نوب یدکبهننلوا تس ! یازده هو ۆك ی رکد بد لزوک ¥ يهز

 وید تالوالصنم هثی ربازب بوش الوا# 2سو بر دنس ارعا وعدم مسا ندمطن

 ۷# مات :فورتم# ن ناک # اکا تّ كب هعطق  یتزوَمط

 هوا جی لمظت نوجا هل وا ییرعردصم کیا
 0 > % امر مانب هلی رش ےسا تابع ار زوال ۱
 A تا لنت هع ید یزد قرقو د نالوا ین اشو ترش مانت 1

 لغم وا نونعم" اکا هدەختابندو زوک نم هد هاب ى: تلمطعارپ زو عیب
 ٠ | نم تنلیح ردهاوا هد همولظنمول ةت خوب یذلوا راع مھ موذن

 یدزاون هلو من هنازلاران عسا و سل ایه هنک درک تی سقو |

 2ھ ۳۷۲ "هپ
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 ا۴ تاس هلاشرردد وهاب رد کی وذ تسرب هنزنک یه هک نېک قادوا
 هاب اسم گل مزل ود هلیمتخ تا هبسرامفاک#ندناد رک 3۷ رید هنعا رنج اغاره

 هدنتس ی رکج لاو جدی رکی یزاللم افشا مکتردیدتردصم
 ور ات ۱۸۱9۴ ندناشفانیتسا مهردهلیوا ۴ ۰: یدک
 كزورب PIRO *ردق نابنکه شک هکی دا غی (تنب) ینبحو
 کب یسبیکرت یانعم رزید لمس كباو قم وب لا هدیکز هدنمافمكنوپ.دنک نآ
 هد یک: انهو + نرشدبق رد رد نیس کوچ دک ید نجا
 ین تسكن هعطق یکی فرق د ود ناص ندناشفا#یدا

 ۱ ۷ اسهناجو نَه ناج ننعم
 لر یکم رب عازم ارس هه » ی رم بعت ig e با

 دیبا ھارا اس اتما دل الوا عاص هلکح زر سز
 RE r تانکر ک اد هک یارخ ای( تینا س جاو ۱
 شور دقاو ويد تراب ندب داع هدهمانفرس * ایم ناج و نمناج ۱
 شد 1 ی انعم ردکعد نوڪ حزغاج رب و رس بواوا مق هز هنس ۰

 ثیب كناهطق یچنزکسزوتوا ناپ # ناج# هکن وج زدکید.نکناجو عاج |
 ېچ دو تیپ ته طق نج واود زس ءا ورد و نم یہ ھئا ۱

 .رثلبما مدکخمدزدوخیاب و تست د ۴ 1

 ا تنه PEAR ,عاناو نیو دنکی یک یا
 دوم ناعودلاب ر ود قیا یاب یدنکهدنعبا زر تلب لنهعطق ین رک 1
 رخو لکت ام نزن زغفلن هز نک هدنعبا تپ داد ۷۳ ی ۳ ۷ مدز# یدک هدنهبار تبب كن دج طق یمن زوتوا !یفاوننک *دوخ*یدلیا |
 E AER هما کید فک اعد مدیا جادو مه ۰ 5 ِ

 اعدنعپ ودکعید مدلی وساد یسییکرت یانعم × متنک امد اتمالس شتسم کز دادب تک الساس ۳ ی ا
 . ینونط یرکی ویدمدلب ونس# تک فورم < ام دا کوچ هتسانههمدشا

 ۱ 1 ف : ۷ اجر عن ید. ءدیسلو هک لا اوي یر هدا دید تل هم طق ۱

 ازا, یرسک كفاکو ئچ كاهدود#م ددحوم یک و
 [ هباوخ ربشخلوا راب خا هل یفذخ تالاد :ندنضغل هک وب.ییصا هنس اعم
 ۴ کو ۷ هتندلک تخرزا تسرف ماجاب ترب طفاع

(€. 
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 یدک دنا تیپ اهب ط3 بد ی زکی ید ساب ۴# زن ۷ هکنوح

 هیت یک كوسا هم طقود نالب وج # دایک

 ۷# شبا ی ویت زیجو تفخ یاد HA هم

 دو سرو تلود دوب ربح ر تعج ۳1 تسنا تلود(تیب)رعاش

 ءاخ تم # توخ ردکعد قدهقلاف قرا وب واب :.گکضرت یانتغم

 0 روس دردم چبا ةررو ای هی ا نادنظ ]ندیم دلم كنو

 | كەد یش ی ۳ هدلاج یی داوا نا ما میک هزینه ممایخم

 ۱ رازی وو هلي دما ءو دیکر ب ید کس هدنتب ۱ 2ھ ۳

 ۱ 3 < هايس ها ةيدنسوکو مر ید نا زا

 نیهاپیهمانلا ی رب اسم (تج) یناففابا

 .یزفد هدهاییع+ .هدیکرت ردُگعدهراق یوتکم ES :یاسینعماک مکن

 هدنلواتس كه طف ی هجوا ارفوبد بوتکم 2 3 ۳ ا

 یدک هدنسماخ بد كنوع طو فی فرقو ود ها ۷ هام یدک

Eو 3 جور  

 هلن ی RITES at نانو ی

 . كنس#هنکرلا تاودالایف یییبماک ىلج عج ۴ر دلو باد ار
 "رد رم زب ىدە هدنتبب یزو قط كن عطى کا +ا ون قانا

 ۱ اکیلا ایس تی كنهعس و نیر یردصم

 :f 8 o lae همزول ییدهط# و

 بره هاتر علف ی کیا یمرکب وب دلو اردن ات یم اوث نکو ج

 بن دع ط3 یب م 1۳ رو دده نا !ع دگنوج رذییکر اف مو کش نا یاب

 راد تیام ضا نددننظفل نابکش ۵ کش م۴ یدو هوا تاب
 و ا يللا یرضاحیهن کت نیر

 و 2 « ۴# ندنادرک قرو ردفلوا عراف#گو لس ری 3

 " اوت ری دنا .نارهنع» تب دج وج نارو 2 ۹
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 یرادانق ناكر یانعم # مدرک ن اسآیورب و راوشد ۴# دوخرب مداد
 .نآرب ۷ ردسب رع لاصالا ق اتم قفزتاب ق رخ-هکنوح ردکعد قنیزا |
 ر یا م باقر وید دانہ ردرپ عج |

 و زخلبم هکر (یانر)ینرط کكنت را دخت لعردن مات ی ا لا

9۹ 

 نرو ویک ھت يدنا ومب و شفا 1 نان خام
N۱ ۸ .# هی هوانرس دم هنزوع نیکو کودک ۰  

 MT تا بل مارک هدناح : یا یک فصو # نزا
 |: قاتشم#رد هنسانعمی یک ر رش روش ہلا هفلابم # قا ٭ یدک ةدنزمايع
 قالطا هب یز رک ردد یرب ره نذ هفاع سو ندنرفبط ( دذ )ردو زس
 یدنلوا قزف ودیباع هفادحسو یهگبد یعکبژ هک ااو داوا ےک ھل
 یتهشا كبتلا ناف قلا ۷ قرشااو بزغلا نحل تاوذابالا یو

 ۱۷ ینرلناب قزل اعف بابل یاو × لەم قورنان هفت نک ازا# عسل
 »قلا ق در طب رطل خ ویس نولو ۴ یھب لاب اد 1

PEE Ereاسا  iv: 
 ان :Aa سرب نی نشد هادی دا لزار نیم کن #نآرب قزف

"۹ 

 یرازف هجا نابع : رخ آ# مدرک ناشی رب شرطاخ هکمدید مدرک ناو

 هه ۴ هد :كمردشروس حاب نايمه وب
 ۳ شلبوا كنان دنه ردزوک ذم ةدروک ذم یاب زر 2 وزن

 یو هجاب نایک ی (تبب ) یهانس مرق هیا-دعم یبا را ريد هچاب نایه
 و یاده ت سوکت تک هه نایت رک ب۴ د نک شیب
 E قرف وید قلا او طسو e نات هکنوچ ك2د ىسارا هحاب

 قبول بیپ ×یدن هدر ی یچن رک نون نطق ا

 قدی یتیم یر وعش كنهرف قم ماش فو 0 ىن ەچاب ; إو

1 
۳ 

 نکرد نیک بو دیا نطو ثلرت رخ الا 9 دوش زنش ردنزکرس ددح رهار ویس

 nne و مصر

 رد نالي ین یسک rie . و رم هی چود ا ۱

 و ا دا هال یدننو ؛هتفرکر س

 دولو !مللط ههنلاح كتيب 2 :تیوللکتتنار ویو ببار هد افت نکهرعنت
 مو راه راکفا لداب خرس تازا (تعب)ارولوا of ودب جام کول

 E هکنوچ

1 
٠ 



 1 تکی الط طا قش هعش دهد هطاول یرب ره لیکر کا /

 د ابان دمال مخ ةج ركنا رخ زال ب .لع سو هنساتعم لر ءو زر :

etter ۰ن رايس ےب نف ذی ا عارصخ شع 5  

۳ 

 : لو یک تند تنی كوع طف لر ]وتو

5:۵ 

 یدک ماوعل!نیباکآ 9 وا لاو نما قشاع# او

 | ردر هتتش # راتسب درک یراوخ هیلق هحرک ! (تیب)یناماوباررید كنو

 یف ثغاق ۴ هل هکنوور کمد یی هیلق ییدیکزت یاهم راسنا اک

 | :زوح رک رو هناسطلاوش لدا ةع اءاھو ید ین هارو یوکس قاغا

Aراو: لید ید نىئلغنناكا وزروشإا ةلباناغ وضو دوغ  > 

etهاا وخ ین هلبا زاوا .یس هل اما ملات عن  

 ا زا زا ریدهصتخم نالوا خط ا و

 | نالغواهزات زس وی سدیکرتیانعم تسود بوم و رپ مالغ غغ اب

 || كن هحطف یجنر یهرکب زد مزانزممی وت# ناب 96 هکنوخب داف باد
 | كنهعطق ین لا اك قر ەز ییکرفضو ابا یدک هدنتب

 : کنت ریلعافحما لا لا قا در يا یدک دنا

 Mt ۷# زاسراک ى زود شنا هدمل هرات ید هم
جوام نایفرد ۴ متفاب یزاوناد مداد زیار کت )تا )ینا اؤ با

 ۱ یزاسراکناناج ا

 ۱ ی یزکیوبذ شیل# ر ک# هکناوچ اردملب قب حد یضینیک رت ياتعم# متفا
 قالوا خیکر قصو ٭ ناش ٭ یدک ةا تبب کان مان

7 

 »ما لمف لو ۴ هراعورخزاز#

 1 ا ۴# مالغ كنزاب یتنل اوا لالە 8, ؟ 4 فا زر

 ۳ ۶ دما > ۱۳۳۳0۵ قس ییکی ماكر شکفدا لانو : تروع ےک
8 

 لال هوک ٭ ییارغد سر شد و زد هبه# هه ام ناالفزن افت تفک ( هل لب

 ِ الو نت ییدکرتیانعم ۴# یی النفو و یرطانش زاد راتدض یشکفدو

MERE 45,یی کس ام تا رھا یرکب وذا نکل  : 

 + ردفو عم هلبا دیدتشت #۷:لالد #۴, ۲

û 3ی هقاصسزاب دید ناره,ط مه از ا ۳9  

 دوو یکجا هر
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 ابد یدیهش بودیادص هنا یعاش هفیذباهدنوب زر رج یظان(.ردسکتید
 .ددشانوم بارت وکو دهرا نر و,ناج 09 ما هلی باخم نوت

 ا طلخا او عاج ی یا ترک اپ ل

 LL مب ۷ دنزا دنا مس کسا یم ماب شات زور (تی) نامل اوبا
 دکنوح ردکعد ینتوط ینا یدک ت یاسنعم ۷ ات رک یاپ
 * تفرک # یدک ,هدنینهدار تب ك مع ظ3 یاب رک ود قاا اب

 يديه ه دنس هراس تیست# كدر هعب طاق ی زاوقط وید ی دنوط

 HR akai ۷# اش اپآ شیمودانعمی دلو |

 ؛ ریمولعم ننادرفم ریکهدن وص طا شد ینسیییکرت یاس تا فک

 نا چورو .#ز اکیا لوید ردشلواشکفد 6 ۰ اما هو هه

 ای )و واکس, م دبیات جاری ریست نو: سوم
 ا تزروع» .هب هراسسز ردیا مک *

 : هدف هننبل*فد* هکنوح ردکعدی چىدا

 یدقب. هدنهداس تب لنهعط و یدبنوا قر هلو یی فصو ٭ شک

 9 6 خام یاوسر مکه ب دپ لوادر بر اک

 یانعم د: ر ءنزدو نا کس میداد س )یا

 یمهجوآ [یرکب قیدتروع#_نز# هکبرج ردکعد تروع لتر چا ی سینک
 داود الا قیس کد یک هج وقم ؟هدح وب اش ىد کپ هد انتی کلن ةعطو

 يگ دیفلماخ ترب كف هعطق نچ >وا لیلا وند ثرجا 96در نيني

 | دیکرتو هییشیرافو هدب یع.هنسانچم تروع هاذ ویسور رد # هپ

 یی روسکو آر طاقواهؤدو ثار دیا بات هبا مام قامتشا زح ام ردل ی۴ سف
 هرابنرو هبل ې راتد هکنوج رولک هذ هنساذع»یکیروسکوااابنا اا

 یود ندلچا لوا رلردیا هلداعم بور دلب نراودنک هلی" روسو ا هنیربزپ
 ره هلو نون مکه ت یدلوا م توق |

 .تبس کا هتسکنوج یکی راکدید |

 نیش ولید ی هنساط ماج كر زدی وفب هدست
iهدتشک هلا نیلا ید نالغوا لوعع» تالدننکیشود  

 یدازآ هد ی 21 هدیسکتا ر هلا لایه ریکرابدید ا ق ھن رظ

 رک وکر ناشد اع دهع * رو" ن کی ار رمو هیچ تی ) :یلپبنارو
IEEE ۱رومانوی دیک یداواراوخهیلق #  E.4  



oi? 

 1 یر کما وح >ردکع دا بوسنعهمدآ اک تاب الضاد هوم یک

 | نجوا یا اویدمدآ# درم یدک هدنعبا رتی كندمطق ی دب رکی یدلا
 || تاودال یف قیساکردتبن تادا هبت 3 ءاب یدک هدنتیب یا كب هعطق
 1 ۱ نام < یلهجم کرک زا ید ارم طلا

 1 یی ا دود تستر ابو یه کن هد نون تن ی

 أ فصو ند نرگس (ترب)یدیماهتسانعم وک ق جارح ییا ندودنکو رهاط

 | فرظهلغلارمس لو اینا هدب وب ۴ ینانارهییان رددیهکت # تستعر هو
 ۱ ۷ ۴ نان درک هشت هدرلعجاشلو #۴ i ٍدهتسانهم

 ٣ ااو وچ ثادا نونو فلا لكان طفل ندر س هد یدرف

 : فورعم هنس بعد هناك ۴ شش هکنوج رنک نت هی ش یس یاب ا

 یدکی هد یک هرکس لر هعطق ئچ اگر i ولد نوب 7۷ ندرک ۱

 كر یزوب ردنالوا ینا سرب کس ۱

 ۱ تخحسناج نی زا# انشر زادشنوخرکج (تبب) چ ماچرد نردلادچوا

 كن ضعف قاب نیس * هکنوچردکع وا ی ف یسییکب ر یان ا دوا

 ۱ یدک هدنلوا تب كنية هادی ی رکی یبد لار اشرب ٭ .هنسانعم
 ۱ ۱ دک نزوع هماتیرآ *

 ١ یزد نو بد تردد اس, هکنوچ دکل هادی هکر یانو
 ۰ نوت ؟ ءای و نت هدودم 4 a2 ءا هیاخ 3 ید 2 هدنلوا تاب كن هعلبق |

 1 نوساوآ ین هرو دخل هسانمم هطر روال هیعسرءاهويرژدتف

 توساوا یس هطروع ناویح, راس رکو نوسلوا یسهطروع سوق اکو و

 ۱ ۴ رد هزابینز ميکک | | يدیهشید ۴ ۱
 1 او اغ سو دننو رک من هرابنز نی تشو دز قع *یږیهشا

 | یدیهش نکی هوشم ۴ یاظن ار تلاع یھاوخ یکبآ ( تیب )یم ظن میک
 | بن ءاد که دنرخآ بوبشو ر لد عده اش ی هک ید یھش هکنوج 2 یمالعو ۱

 ۱ از حق یه فن رکی قاب م کهن ردرسرافید ٭ مرابنز اردد تیادا

 | یدنلقریسفت هلربسح یعویش دی نکا رولواممفنع ندنچرشیلاتیب
IPی نیو ناب نوا بیوص ۱0  hS۱ 1۳: ۱  

 ها هاب هن رو % هراهب < ate مج اهوا .حاضیای وا عاربصم,« هکلاتحا

 | درا ka زیبای یی ی یانو نزاو باا هن ا
 دفن

1 
mY 



orf 

 ۳ فایر یاهو نکا یراح ندراک دارآ نکد

kLتفیظا مالک ضب دوجوم ان هدراتفل نوتا كزا ى دليا ا لانو زی  
 كەم لو و هلنشهدیبصق مان نفتو هدنسهدیصق مان هنانطر کهن دلو

 هدزارش هاشور هاکدزن نخ لوا عر متو راع شا داناو هد نس

 لوا بوک نادش « ررط ما ناشول تقل توکل زدلیح طسوتهرب یعاطربک ا

 رکا هناا ین هلو ادو منم زارمش مملغعاداوس هعفدهدفدئلوا رشا

 نخ لوا اط ذاا [نکرو بونلو دیدن رک( ها دلیپ لو اناج! یکیدنید
 ديبل وی راهی الصم تشک اک نالوا ىق كنا هجاوخهلیاتاونق

 یی لقن زیر طنا غ رلکدید هبذشفاخ رامیع هبالصم ت تنکاتو
 | یس چ × داشت ەك ك ةد واصزوسیشراف# جین

 قا 46 فک وب زدم ی لاو یدید یی کر 4

 مکه ردیضام ان ۷۳ ین هدیشداس تاب تلنوریشاع م هعطد ودآ

 یدل هدنربخ 3F تبا كت ةن یمن نوا ی ہد حو ےلکتم ئاما

 لا کا یدلنا ضارخاو ارت ۱

 ید قرق وند نا »نماد 6 کنوح رذکم و یدکی ها

Eتب تاهعسان نعطقوید یدکج ۷ دیک یر دبی کاب  
 ۱ : 6ابن نم یدلوا ن کیا هدر 4 2 دنا

Re Eادر × کد :ییر تاجر د دکر  

Eمسا قت سصاح را ۰ نکدفا یدک هتل ی کما  

 ین هدا نازک كتم طق تو ق ورق زد ه حل تب ردیف لعان 1

r 1هات ا ا افشل دوز نوس هسنروک یک  n 

 لز بط یمرکس یرکب یاد رین*دوزو۴هکنوشو دلی فا یخ دکر یادم
 رد a اک دنص هنسسانعف ناب لبا هز يج لنز اتشآ یدک هاب .یشنزوفط

 2 ۱۳۳۹/۹ وز عیلعمتباخ کوش هد ادورفن ۴ ۱

 ۱دی و یک یر نرود تا
 تاودالا یق قبساکزد لص نوچ زن بغ 9۴و رخ ۴ یدک هدو اتر 1

 ,یخدیساوا هدنس انک شرو فاش قبو لج ههل م نکل هب کرا
 تبار EE داد یو داد نام هند ۳ + شا[

۳۹ ۳ 
 شنود سد

r هر a. 

tt کا ات NTE 



 چی یر هجا AOR AER نا

 تشکلک # هگنوح زدسکعد یس هرمتسع لاس ههم یل کسی

 ۱ نت ی ی و و هم اره قوت

 هاکیرف ردا هبن رف كس «هزابح زار هو فشن لس

 ورو بودا حا ضف نادنا زیارت مطا مکا امت ردت اک گی

E TAT۱ : نابشآ شودزف هدنا زا هجاوخ  

 تنخرذ رک قاب یف یقاس هدن(تتن) رب مت تمارک انفاس هجا ی

 فاك تانک ۴ فو زدم لک دکن وز دکم دیساش او سەرم لکت الغ

 یکدنیکا لک كال صم یەو یکنلاک یلص ءتو رقبا هذ یکی تاک باتا وپ ك شک
 2 J ردهتسانعف نک | "هر و ھر نع.دناک بهره زوج راد دلار سفت ول :

 ندنز معیغاب تنج ۴ سو دز قا ٭ هکنوچ رداع ده تالج هظعاح هاو

 شا یدرون ی 4
erd. دا" هل او س 

RAE ee 

 ساک اصوص> ي ۰ ی دو سوقو
tP a2 هە هیدن كنم 

 | , ۹ 0 3کر  aریال

 یددع هال + -الثعروئلوا فذح یار ی مضبوتلوا تونس هرج نال

ر ر یانعهرون والف هبیسزاف هرزوا یدعاوق نی غزایش
 اروع لضایم ک

 چ رد یغاظراک اکا ین I جاوا 09

 وی

 نذل مرا عاب ٭ نایشآ ننودرف # طمع فوم کل وا نالوا ناوم

 تند ولد ی کر ا تونو افرح انآ یو ةدننافف و زد ی هر ناو ۱

 ۱ "زد باوج ) زوئواارهبا هبوکه نه دسر فنا ھت ن هدعاف لاوس )یدنلو

 EE روئلوا سا هدصوصح 4 وب هذ ةا لکد یی رع نم نام

 1 نیتسشف ین تی

e)ناشوش مع تا 2  E۳ ی  > 

 ىسىكتى ل الا ق# از صد تسنککو دا اک ر اراک تاز و

 ۱ و سه 2 ءاحک امار ر هنس اتما ئاغۇ راس هغللا لاین زلف تاتسرا

"2711 

 رز هو اغا هدا یدشفلوا تب رعد ,ندٌتف)ا مور هدالصاب ردا«
 . نود رولا تحاصتعا عب ق وح رواک نی دا رف یل چی هتم اتطم هداف نالو

ep Pe ۰ 

 1 زاتمالا امها رق مالا E N زکریا ف

 1 ها عدم هلص و۷ هکر ۴# فور ۰. ۴ تآ # دکنوح ردکعد یونس

 چت هدینحرش لوات كن هن طی مثلا .نزاوید ۷ جیب

 ۱ Se "دغالوا ا ایم خاطرم دن هخانزارش 7 ۷ رس هت



 * ینصاح ردوب یژاسشم لرهدلر ۴

 ۱ لک ۷ دفورعم × راه هکنوج ردسکعدولب وگوولرهییسب کرت یانعم
 هیت هابکهدنرارخآ دولک هده سام هب رقو یوک هلا مالو یم كفاك

 1 , #۲ تاوخدنزو فا دیزشذوا لبلب# ۱۳ ردت تاذا

 الا ار هیره اخ ۴ ردیرا سا كلہلب ہق ثب قاع ثب یرارب راه
 دنده ید # ناودنز # هلاواوو # نار دیز

 8 ن اهھج شفنرد هععضاب هر هما 3

 کرده ال سبک زیاد هنسا تعم هاب هدناعفصا# ناهج شفن

 هاش هدنلناقمعاب راجع فاو هدنرانکدور هدعاز کره ناص گا , لوا

 یس ها دات یلثم هدنامخ نرم هلبارارمصف هح ح رمو مظعر كساب مط
 یدنا راشم نوب لعن قاب تای ولفلکیر هدنا هرب ر ظا هلفلوا

 ٠ غاب ار٥ دزاز شاش کل د٭۴

 :E ههطق یبتش/یللوید یی آ باق یني کرت یاشم

 هدننامز نایکباتاعقاو ەدەفاسە یرادقم كيراع جو اندزاربش هععاب روپ زم

 | بولوا یراجرهنرب ندنسو ر ًافوب رد هاب ر نوک تملا رار صقر بد یب

 ۱ .هدننو روس قو hE رھا را اچ م تروا كن هاب

 یدعیس مس ریز رتوط هنسیکو ند ینلابیدعس خش ردراوراقن اب هی بم
 | هدام یبنمیح ردهدنرزوا یعشم ؛لروب نهرهتیرونع انقر كن ور
 | خشات باغ زی رف مظان ءا هیداوا فرشم هبارخر وب زمدقّم هلب) وا
 | قف ورج ردن زاب قور ی یدقم هل غاوا یم م یر ی طجب

 نیم زن .یلفلک تاع و ءال دد هاش هلا هام تز هدنفرط نوک قرق

 رامارکاو E SE هدناهرب نن طال هليا ٽم کز هرکصذ دک دتا

 ۱ یی شوی لاج : كلذک .یرلترمضح ھه لا راف یکیدتا

 ۱ و »مر !نوفدم+دنآ یدعس مس ۱

 ارضی Ke aT * یدرونک نوا جبا_طیاهداب 1 : رضد ول
 لاه كب اهنج داتهلاتاد مرا كداع ن دادش فورفءمرا ذکنوچرد اعد

 ردا ك غان کدشاوید تنجبودیآ عج ی رهاوج فو یاب

 لبهارپ و یر نو ؛تبب) رعابش» رد هاتشهد.سراف و هد 3

 3 تند مرح یاج نازی دلخ نآ مرا غا ۴ تبس مرا êk مرک

 ARSED FRY جک ۳۳۳۳ ده

 خاد



۹۹ i AIREفر  

 * شوهو لمع نوا ىش اتاما اغ رخ * :

 ۱ املا ئ رک ود شوق *% عرها۴ هکنوحردکعد شوق تالق ین ی

 نبی ایت وید اق لد# یدک هد تس ناس تین تام

 ر ا ۴# نوح رک ا كوى ا ۷ ن ی ۱

 2 مرگ هکنوون زدات تره ولد قعلبا اات نح از

 ۱ 1 E رب دخا تدب لس ۳۹۳ ییا یر د ود راح ن

E 34َ الو ىز قوا ود 0 6  oیدک هدرا 1 تان  

 ۳ 2 نورد نشا افص هلو لاا یس ا

 رک هکید وخ هتف ایسعم یار و هات یخ هو را یا کت تب

 : لد لعاف حنا دوخت :درضاح ماندن ن فا ن دیش 2 ژن زن م

 ۱ ید رک دخلوا تون كن هع طف یمزوقط قز د یدو را تو

KS0 ¥ و لات شاوایدا زدنوک هم  
 : كش روفاك # دیآرب هز زا نوچ ۳ نیشنآ یوا یی ییضقازوا

 لی هرب ر دشنکم د نیس یوعآ هدتنم وک ٤۰ رار كاب سمات .ددرک

 ۱ هد هنسانوم دد و لرن دخل طصا زت رو اخد نهم نور خاتم هو

 ۱ ك ك رے چچ هکنوح ردنشکعد» شادو یروق یسیسوکرت یاشنعقآ و 5

 1 ایام وب هلتشاوا | تس كلاعب یر ىلا ود شاپ ارت ویدا ی

 : ۷ < رسكشخ زەك شخ رذیلد كب # چا

 هوم ردکف »شان یروخو ن یرود ی یرلبدیکرت یان همش انک

 ۱ رشا تف کان هج طق نشر کس نیر کب وید نت دم یدک اغا شخ ۷ ۴

 ۳ او تو دملت ی درک ید شاسی سو
 ۱ ۱ ۱ لوک دان ورم هلو | دهاش فجرک 6 ۰ نم

 [ دیار ن اسب ی هنس در و راح ۵ لو تفلاز ناب ا هدي ع
 | یروعش لسهرفق iar را رید هد هی هقرنع ی هور

E ۱امارازاب دنهاش جز  Kis۱ 9 : ۱  

 0 نوح OAS مر ¥ بوح دلش یاهوالپ ناتار ) تیب ۱ هان

 1 زردی مس اوباما زهکجد لزوک رازا شین یانجم#رازاپ ده 2

elb |یلکو" یرهش:هّسسد هدير  FR1 0  
0 

 ,٠ روا دان عاربمم ۳
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 دی رو ربهیاس هرکيلتب زاب ۴

 ۲۴لک رورب هیاسوت فل زربز * فلز باثفاوت يود شا. (تبی) یش
 ويد هکلوک # هباس ¥ هکنوچردک عد یکلکماسب هک ا 0

 یپکرفصو #* رورپ ا يد کهن نت بس كن د».طف ی دردفرق

 .ردردص تادا هت ءاب ییدرخآ ید هدنطبناو ۱ كدحاسد یقرهلوا

 36 نالوب تاو د یکی هس کو ید)و اب

 "هسکو نوجتسه # سنك ركز ناک ن هارو تنر( تدب )راک دای ریما
 یبد یک# ول هکنوجردکعد هسرکیییسدیکز یانعم# مس یال ابر هدنزر
 مو نوسلوااوطفورعم# هسیک ۴ی دک هدن پنا تبب كنم طق یی دن قرف

 *٭نالو'لصادب رد هدازودنهیاد# نوساوا

3 

0 

 اوت نوچ ش اد نکا تنسا. دارودنهرک تشپدنادیزا (تزب )نالسهجاوخ

 ودنههکنوحر دکعدولغواودنهیسیب ریا انعم یر عع: تزسفالخهدون

 هنسهرفکد نهلهااصو صخ هل نهدو دم لأدو نتوکس كونو یرسک كناه

 واوکهدنرخ | هکنودتزاریدهناسنانالوا نک اسهددنهرایداموعوروناوا قالطا
 نالوا !لصاح هددنهو هنالوا نکاس هد دره تواک ندرابد ر آر دب ت ا

 هی هبنسواو ده رولو اربن وید یدنه هلن اهن ءاب هکلد ن نعد ودنه هاب

 ردقلهایس تیسانموولوا تفصدوخ اپ زونلوا یقالطاهدنربلدلاخو دنهل ا

 یدک همان تب كع طی رق یردصم ریل وعفم سا ۷ هراز ٭*

 NN f ۱ ۴قول لصا مکر دەدعو هز ۵ دا ۳

 A 1 21 لب لب طان یمیسینک نت ی هو E نج

 یدک هدشما تیپ كن هعبطق ینگ ابا رک وید لب < داب ۱

 ید کب هدننسما تدب كل هما هع ظ5 ود لب طاب ۳

 ال نوچ قسفو بذک د کاو اراک مه
 هه طق یر قرشویدهراق# هي هکنوچردکهدو اشیا هرات یسیدک ر تام

 یدک دنس داس تب كن هچ طقیب 4 یز 1 وید شیاراک# ید هدنسماخ تب

 1 ۱ ۴ ,شورف نازاب ردي دوھم اوى
LE lerتسود # ناز هکبوخ ردا ناص تسود  

 لامعتس | ی ددرفم | اما ی بم ِق نکل ەتسانق نا مو ۱

 کسب یی دردزوپ نوت ون قرار یک ۳ ویا ح

 .My gee و ا a رک جی ا تا یون RA ول تخم DED سد



 ااا

 9۷ ۳ رد الص هدحوم ا ب یهدنلوا ید لی یک كنور

 یدک هدنلوا تب كەل هع طة وید ۴ن هٺ ودالاف قبس اک نھی

 .یدرونک ؟نوڪا ر هب هیفافردقون 1 رس 1

 < نگ : نکشمیپ همنعب ایعپ < یر

رس ۴ ۰ A هکنوخ زب کا د هدف تی یا
 لود« ه

 | ی دب قرف هنسانغم ین ٭ نم # یدک هنر تیب كنهعطف ی و

ش ام يع ید اد اکب نگ هدنرببخا تبب لر هعد ۰
 وا هیصت

 شەر شمرونیذک ا اتصعتی# رم

 ردکید ول دوس شفا شب دوخاب نالسزا شات نیستم ی :

 تس كن هعطق ى ربیرکب نف مک هن ةنسانفه شمات ۵ هر ٭ هکنوح

< یدک فنا ویدنالسزا# اف یدک اا
 یش رون واود < دوس 

SEE RTP 
 ردیذا

N٭رک داب هعوازاذنا تند اط * * 

 ی رکن ود لا # نىا هکؤج دک یتا لای اوت

NSکا  REیتا یمرکی قزولوای ی فصو#ادنا 3  

زل رة راح ر ارکیده دما تدب نهج
 هدلئاو ۳ . ونشم وب 

ر < وه دتوط رک نسب کد 2
 هدنسداستدب كن هم طق یش ی

 ۱ ی لاند یوهآر لد مشح # 5 یدک

داح سر نآ دش ی دوخ ابد( تی)مساولادع
 یوهآ نآ هدنب ن ۰ ال و

 هکنوج ردکعد ار ی قروفیسییکر یانعع#هدیشک هلو

 قر وڏ ۷# لابد ید هدنسیناب تان , كنمعط ىد یللاوید ناز ج وھاآ

 یېکز فصو ۷ رذ ٭ یدک نوا تب : كنهعطق یچفزوتطیم رکود

 ردریسفت # ربادملح * یدک هدا تش ؛ كنەغطقىندي نوا قردلا

Eراوس ق ید هب و ك جوک ك 4  # 

 وا یاو د شد ۴ی # هکنوح رولو ا كعد ۇل ئا ش عاق نسر یاتفر

 ی یر ظود شف روس یدک بس داس تین همطق

aیرهوکردنالوا اپ بنی صا#  TAR 

 مس رد e TE نال 3

 Baas هد هثنس الام ورق et a هاش

 ا

3 
 ا 0 ۴ یا ۳

IR 0 1دو  OEE 
۴ 

7 



 تاودالایف قاب یف 4 »رد ٩ یاب هدنمسان تب کار هجا هعطقود
 ۳ تس كنه« دن قرقوید نوط  زاولش# هکر

 Ut ¥ فانوس ید هاو عياض ونس ! ٠#
 RON ود هو زس سا ەك نوح ر دن د یدلوآهول ز ز یسیدیکرت اتم
 یدک هند انتی كد نلو بم طفود ید)وا ۷# نر نکلتا شات توب

 رسد هلا لس تا رادکع دی داوا رفت ك ب۴ دودو
 باقر پچ زا نک ږود نام زکر هدش بآ تب ورکرز لکا( تیب )ور سخزیم
 ردشاوا حقو رگ کا مرام ضب ردکع یدلو اوض یسک ر یاثعم
 س هغد دلوا ناتا نوا احن کلر دک مد یدآواسوصینینیک ؟رتیانعما
 یداوا ونعیدوجوو ید ه دعا » لود هدر ید ردپ تلالد زور رها
 ۲ neû ار فرخ رد وطش اە دزو # ۰ در “ردا
 ۴# فرد ۴ هکدوح ید از رمون ید رڪ بیع هد هنا- دف رس
 رک ٭ یاس هرو رش یا ونع كت ی وا دعظق وید طو بع
 ۳ ی ارو < یدارا بی ع لوا یک هدرخ# 3 ۱ ۳ ین نادا س تب كەچ تبا عطف قر 4و یک فاصو

 :لها دنرکه در ناو # سانش قناع نآاب تفکناون (تبب) یدین خش
 واد قوا < هو رج ۴# هکنوحندکع دی منوط قفوا یس کر یانعم# سابق
 ی هدر نکلی دک هدب راج یداح تب كد هاد ردي رکی

 1 4. دچا ری ننک ایش هوس ۲
 E Kaa ۳9 ۱ : ۱ رولکح هرس | دار هم یردتسهم رد زات

 ۱ و دات ھر تانكا مس بلا ۱ ْ

 ریتم اک وصدنم خزحرب تشکنا اف نوح (تبی) دنا
 يلو قمر ةع ی نک یا شام تسزهدزد رهف ناتتبعو نهر
 تت گلد هع طو ید رک ود قمر ت ESOC هکدوج رد کیدا
 رد ٭ نک زل ا تاودالاق بس اکبر ا ئوف هزنقوار
 ارا یش اک ر دملکتم تادا هخوتفم مه E2 نرحب فش فنا
 A كن دع طف ی ب نوا یراضم عجج ردیضام * دا

 # نت هیلاح یوق ن جزا رذکن ۴ ۱

 یسپضام ا نکب # هکنوچ ردکعد کندن یسک یانە ۰
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 "E ۳ یاب دن
RRان و رهامیشارترمس (دعطق)یناعلاوبا دی  

 | دز کان نان بسا رشت نوکلکور تراس شرف تقر

 ین تفک وز ور ام دیس میلسنسیزا اه نخ اب »و دی رم رمسب رخ

 ۱ .كتلواهعطق و درهاط لب 4 اوچردپوسنمخما اه دنلرص ۷ هاش نوم زا قش

 هدانعمو# یو ۳ وب دا هرم هاهدیزخ آید دنر شع یداحت ۱

 واول رشق مالل در( دعطذ )عاشر دل هتم ید زارع ھو 94 م

 ,یملتاعف هر ن بد رل یوم ادرچ دقوب اسوم حال بو نغسبا

 ۱ ۷# یسیعر رب یساسوم هلا ه دید با 0 »زا ات )یسوم اب تللو : د

 8 ةالضلا هیلع يسود ترش( هاف کلب ندشک ییاضرپ دن ید رشا سوا

 ۱ ریست یسوم هل وا یس هاد تدخو هريش :تیالص لاک تامالسلا

 بد چ وجی نکوی ای اک ا
 ES اکا راررانوف لق ندهرتشب زیاسو ندرو هلکنا هکر دن ۳۹ نکا

 بکش یاب وف ناف یب یک خر یادم لنتغاو نزد هارتسذنج

 ۱ نک# یدک هدنلوا تش ب هم طف یب دب یرکی واد شاف 9 ورا هک وخ

 ۱ یدک هدسداس تنی كل ةعطق یک س زولوا قر لوا یک رو

<c E۱ ۴ شکر ال الو یار  

 لک X4 رقم ےک >> وض ی یک رب قاتم مارش یف اذک

 ردیف لد وز یر دنا هليا مالو یرینکا كف هدودع 1 .سراو ا

 ۱۳۳ تنها ید نوا قرەلۆا ی ؟ز فصو ننک # ورتم با

 ناک وارو ریش ی
 : ییرب NE . یسنییکر یانههاضوا ناف قاذك

 1 وید شل راوس هدیرمشع یتا تد وود نالبنزاربش هدنفباس تیپ كنهعطق

 5 .۴راقدب ردنالوادنیباشفا 9 بید
 یش توا :ودانف e : ۷ هکنوچ ردکعد ولنو وا ?hir یابسنه»

Shأ ردفو ندم بعارپ ندن راپعل ر # زاخ ۷# یدک هدئاوا تیپ  

 ا دار رو RENE تم

e و 

 | E ی ۳ ارد < لب
as ها hak 

aaa tona e LIER BREE HES OS ET TERETE 
 نفقا

^" ۹ 
vv =‘ 



۷:19 
 رد خو اط> وید لر ENT ار ااو دمر ما شاو رها

 ود ردنراغو اخ :ئراتداع رانا هکر ارد هب نففخا قاچ تشد
Eنا زانو هویشر ون هکیداوار رها ندنوت زارید رفد  

 ۷ اوا شناوا شیت هل نوج ی رکاب تراع قنات دارقو ۱

 ار

 9دی زا ضخ“ مه مسایل دان *

 ۷۳ DE ES ردن وهف یا راده لربتسفت ۱

 | جم رس + ی هکر رید بودیا نعط لب, ۶ ۳
 | ماو یدنهو دمآرذمب# دز رک کرت یکم TOS س

 û ا یک نرخ آ 96 یر رکن ریز كلر یار اتم

 و EERE اجر زدم تادا ۱

 3 e کش هملوآ ولا شاو اطا كب .K یدک هدنسینات تیب

 N رواکس هدب ع ۱ رنه یریضم زد رس ۱
 e 5 He ا زا: ددد زر ط تنآ دا ی دم ۶۵٥ ا

 بودل رق لپار هک هلب ر وایان ووو کات یمالع در ؟شهکنوح
 زلیدیدد نرطتوو اتاق هیاطهفوْف هات هم تب هرز دم ژل دیر رثذاکا

 ۴ شیلایخ کیا رفس تات 9او ETN ر اشا 1

 ۳۳ جو یلاود حلب رم ر + ز دکعف ید روا هلا ناشار ر

 ی دوپ یا تا تیر

 ٠ 5 ھا نا دبات سملو ایس ے2 HEEB و ۴ یدک ۱

 روا هنجر دزب دنام نادبات ی تاغآ هارذان(تن)یفاج [ ۱

 و کم اک کر دک اک لع دن اعم ×راظ ا |
 ا ون رو یدک هد رش یاد تا كیا اب

Ç1 1 ٭*ناخد ندنآ 2 فح یکی زوم هجا ۳9 تودالاق  

 نان توخ گاو PE هدو دادی EG هدو نم نرو

 یور کنز (تنش)تبهزلآ  هلسدتزد یا رار هجا دکر 51 کنج
 یکیبرهوپ وتتاي رۇم یخ نره #; مع" ىرومو جھ سا شیب :¥ خزو دزد نوخ | ]

fayیراق لا یک تان هد رژد ید لوک کا ز ونک هد  

SEE 8شا فو ولسا و واسيا رد  ARترکیب هاش ا یا  

 0 تداح هبت ا ESR یر 1
h<8 ELIOT TEI TT 

 Ek I هد هم دا هوم ې لک وک بم وک اک ہہی TT کاپ 9 اھ دو 2 ea و 3 "۹ 8

4 



E 

 | دخان جن آ لکل قع# مزورپ ناعم نان دلفطنآ هک نما( تب )ینافاخ مک
 fol ٭ هکنوج ردکعد جت !ییفو ابدا یسیکرت یانعم ۷ بدا زا لو

 ۱ ییکر فصو زادنا یدک هدنرتشام ترب كن دسعطق رب يقرفوبد ت

 ۱ فو رعم ندا یدک هد 13 نیل رپ فر وا

aتاج ردامرلبدید هعاشو |  

 یجنجوا یمرکبوید اا#ردام × هکنوچ اولا سو یی ۳

 كنهعطق یتا ی یکی وید ۍسور هبلج# یدک هږښاو ا تس فاعف
 هر يا هدز ردنک انس رح #۴ eT یدک هدندبار توو

 Ft مبا ندسنظع) ن .ندز .هتس اعم شوا یسییی ڪرت ۳3

 | دعو ییخد هدرسنمو ردربفل زهر یا# هنس انعم بور رگ

A۳" هر زو ریز ردیدآ نو سوا هرس 0  
 ابر ید دنا تكل دعطخ یر رک E زیرلب وخلى انعم,

 یک قوف هد ع هنسانهورفوب هلباارو یر بچ انج وما ر دیا
 * # عاالک ی اب زدی زاب ناو 3 |

 دو ڳر اب

 د مرکب وید قابا ٭ یا هکنوجردکع rha اکر ىا

 كنەغطقىلركسزو وتواوډ نوعزوق# غالک + یدک داعب ام

 عاش راربدآ هر طخ یو ز طو لمح مدماعمول هد ی یی هدلوا تیپ

 | ییالاو#* اط خانپ لس رالف ۷ ط ]اینجا طك # طی مکنع ان ان دلش
 ,is # غاز یاب هدرک ید هسرک هب وص وي۴ : علا عم |

 . ردلوعقم حما رک # کوج ر دک عدا 9ا هضرافیسی کر .یاپنجم

 اغا * یاب هی رک هتد یک نکس كتوم طب ید fw یرد مر

 ید بدوا تپ هه طقیمنکسزوتوآ وید هدر راه ۷ غاز#ییسع

ET۴ روک وم د یوم دماج  
 باونوبف ىل یانعم يک رف هد رع : هثسا نهم هلروک# بوم * یا

 .هدبشاوا تد كن عطف ىد قرف واد تاوا هما هکنوچ رکا ۱

 یهدنرخآ یدک هد شی یهگی ان وعطف یتللوپدلبق یوم ید 1

 1 صبا دی بیس اه کنوچ ایا روکی مچ هوم رد تاب[

 E , كر هب e A ۳۹4 شی زی
 لا رام لب لددیآ تب .يزارش جت فان e it ا

ea 
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 رب ۱ ری دیو دننس د ابی تاپ ۳ دما و رک
 زا رز  ماغوضد,دنزولهپ واب ییا

 هیت م رول کت هد ا عام ییربسسغت رد ریه
 ۱ زن رمرولوا كم رزکب کو

 هعطفوتد وب نر کوج راو كد دروا,ناب کوب نیک یاس
 هدا وم هخوتمه لا ذکنوح هنیسانعم اکو وان یدکی ارت کن هما 8
 | ردجراضم ندنلعل ندز دل ز۴ هتسانحم نا # وله ۷# راوي تادا,
 و ااو دم نره تا دم و
 رول کج مس ETE بم رد رانقل ۱

DAE |طه 2 ۷# کیم ابرو مک شازی تر  
 DS یانعمردعقاو منک وباب روب هد روم اکنهرف.|
 و یدک مدنعساناتبن یتهلأن ةع طق ودر بطاح # اب ول دکنوجردکخد |
 ت اه یم رخ یدک تب یه طخ ما یرکیوبدوقف :
 دیک "رشت ین تیپ كن دشت هم ط دوی دم دیا ۴ مک قع ع ندیم

 درو عاقل دود مک نابروپارب زر دا طخ! افر ف تاور نکل
 زکمرذادب وه یوق كع» مرونشود هلال قاجا ةد هاب قیکریضح
 داق .هوااننک رح ند و نالوا ناغرا WEA قفا

 ی اه ید رظ هدتیاف یدلوا دنزرف ہین ۱

 ا كنار *دنر # هکنوخریکع د لغوا راپ عو بلیت یا
 راوخ اپن الو فی رطو,القو رایعقمم لبا :نوکمسكنرنو ا
 ۱ نت دنمقینجوا ی رک: وبدل غوا دنژرف ۴ دهن اسم تم دنراکو [
 ۱ ۲ 9 وسل یر ره ناد ةا یکیاوب "ياا داوا تیم ِ

 | زرد یدنزرف مو مع ناادنر م کده رالی یس هد هام فئظا
FET9 سام کار نیش وی  f ox۱ ۲ یی  

 ۲ دهیاشذاو رش ردا نا دن ززذ وغ هد الض لاپ وباقا همانفرشق اک ۱

 چ چ هیابعموب زداباع .هحوت پیغام + هلک ء» تع, هداز, 1

 ۱ 1 الا نام هلن رم یک تام ۴ هويه % هکنوچن .رزبد دوف” 3 1
 3 ۱ يج دات كز یمنی نوید بلق# لب BR تاب : 0

 2 2 نر لو جاوا : هم E اه ۰ ۱
 = ی ۲ بوم -.وچس =. 5!



01 99 
 00 تست ءا ید TIC ETS کن دعطق
 ۳ 7 داف یغوژرد نان هشرولتیداک 1۳ * اڪ تاو الا فیس

 ر ) کض.ه دال ا مارا وب شا فت 2

 اداره ید درا هود تەش یا

 ف ة ولد ئاغا ناب و هکنوچردکع 5 یذشو د,مغا كیا سیکل

 | ولد غاب نفور 3 یدک !افنآ ۴ زد یدک هدنرتش ا تات كن هوش
 .لیتعا ددیضام ۷ داتچ یدک هما ییزکش كن ةة یصچوا نو

 اید هدنتس کک یگان هغ طو SNE یدیا داتفا

 ر رولت یروطات شیوا
 |سکنادش( ثب )ینا اوب | زدنا متنا وتو قلق ەل هاتو يدا: دز ۱

 انعم #نوطان شپ ر نوچ دک موخ شب زوک # روی ناهجری ةو
 هنجو یللا وید لاقص ۷ شی ر#هکنوچرذکعاد قاوالاتصروظانیسیکزت
 نندتس همدخ هات :وندتسهمدخ ماج (روظا یدک هد لات كن هعط

  Kuروند هلن اڭ ها ؟یزا : 0 ۱ ِ

  ES 0 1و دینی ۱

 دلا ر jr ta: ke O دز ادم 2 ةا
 اط مولج مچ ید ب دوب او روز هام, چ هدیراا انما ا شاق

 3 73 او کفر لرینقر داتا ۷ ۲ .CMe : دلتا

 ی یاط نت × کدو کید های دن شاطی نر ڪڪر ائ

 اد نیب اک نی رد یدد ا ترب می یک
 KS 0 ea هد هثاد هنساا فو عر 3

 اه شاپ لیدقو ۳۹ لوا لقا ۰ يا 1
n ر 

PE ENل اس اب و  

 مچ 1



A. 

 ید انآ # نزا ۷# ید دک هدنعب او تیب نتا ظف یضزوت وا iie ویا نوا تیپ تناهدعطق غییروَمَوتو
 ی ۷ < ۳۳ ۱۷ مه یو هشت كيدا دی وا یور# یخ دسر ۱

 به .دولک هدرا عایق ىزا و دنزملشم
 زر ۱ + مزل مر بنا يا ین *

 ۳ دف تاک ییزمسبا : رک, راد لس ر(تی)رعاشرتوط خر طناب و 1
 راد درروک ئز رو لیبی یادی یب ورا "دنا کره
 تبلت ههطق یتا قرق 3 :eae اف رادار وا یدک, انداز: توا کلن هج طق ی دب نیکو و یو کو
 ETE هدانعم رد لب وش # .¿ یک
 o پولم کیت ےک لا زاها
 ۶ رام EN آهای« نو
 ۱ 1 یزرکا ین کت یانم زد برم قد هدسیکر ۳
 ت نب دن هطق ىجا زونوا وید یزکآ زا ردکعد هکودآ
 ۱ ٽپ كن هم طق ین یکی اوبر اتو زاد یدک هدنساخ
 | تو كن ةتعطق يز یرکبوید هود زیر ینتشک هدنعتار
 ۱ تم 3 رس کر دهن تاذا هجوتعح ج ا

 دی ار هاو * رب او تنا نیس اندر اة سود ۰: ۸2
 1 ترک ول ڪچ هد عارتتم یزد ود ششم

Eیکم یدایماندن غبار وب 7 96 هاچ مع  . e۱ | ناچ نىم رد کز ردکعد رو اردو هدگن یت هم 0 :ِ  
 [ نیساکردط) ز ادا تینا نود هدنم بز تی نشان هعطقوب دون نیا یدکی نانهعطقیبذب قرفوبد تب نی × ةكرللا تاو دالا
 ۱ اه هدایت لب هاب ةءظقآ 9و اس ةکو لا تاودالاق

 لام مو هفت هسلید یر هحرد#
 ی کک نول هدر ات عاام ي رم سوت اوج تب

IEهاب هد ان ب ۷ لاۋ دكا ن دتا ؤا دبنز ۳6۳  

 یر درز یک هی ی ردع ااش همت تب ح نوا وید 1 هچ :یدکافت افنآرد هکنوخزدکهد نسوز هکر ۱
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 ۱ نیست

 یک وچ“



۳ Fine: ۰ ۹۹ هو ی a HAK HEDA 192 ۰ 9 

 از ر ERG نا قاع( ت )کر ااه
 ۲ هی نشقرف رل

 | دب نبی نت کوج رنک تززوآ ندب باک یاس دو ۱
 | ددعراطم هنسا تعمر روا دز ىد کهن اوز تبا شی ور

 ۱ یدنبکع هدنفباس تذپ لث هحطق در نو یدال مک»د

 f ۴ اک ازد کمد تژدْقو اتو

 | اوما ترم ك و هنناینعم تلآ یاد توس نا ید

لا ی سینک یانعه رولک هد هنا
 ۱ :تیس د ٭ 1 ردد لح ا

 ]| دلت ا یب اک رسناکم ما: تادا اک ۴ 4 افنآ

 ۳ ۳9۸( ال عرا ۲م aê هاک ی رده ور از ۲ هو سټ

 ر 5 ءاد # ۱۴ مهتعاادصا دند یکم و وا ن

 ۱ ودكم ی دروم تفطوب نسبی یا a مفسوب رک هد و ۱

ecی هدست لر هو یو “قزد ود  

 نرو CAF A راک ها رکخ فلوت a) %0 E ل۵

 (tA ut اا دل اش عاام 2دا تن

 و )ره دنشک یو ام ٹک یار لد کز ر الا ب

 لود مق ادت وبا نک ی زاکدنښ ررادیووسهروادل وا انک ا

 | را شود هتک د EEE SE ببورن وکر بفرد مارد ۱

 دشک ی هوا دشک یارک هک ره ۶ لث نا دنتفکو
 ی یادعم

 وری وتف ادا * ره دکنوررذگدرکسوا رو لوا یکب وک مکر ۳

 3 رق ولد ك وک # تان یی دنا دب 3 قلب سو نم 3

 تارا رم یر دوشم تادا ار دن ی ریسک دنا تنم ین مونو:

 ند نطل نتشک هلیعض كف اک اد شک کر لاا تاودالا و شا )ملا

 شک 1 یو هدنعسات ت تا حس ا افق یر سا کز دارا ور

 ناک هادی شر ك دخ د جرد یردص ردعراضم لف نب راک

 ۴# ۲۱ هان د دنر دوخیوس شا هات

هد از نسلم ینا ی رد سقم
 NE رولكس 

 *ر را نعقنیسو دن کد طے یداوا#

ردکعد دروا هد فرط و دننکسم قربتگ یت یان
 a ê 

 ۱ وذ ف راد یونس یدک هدنعب انس تن طی 2و ی او 4

TEES 

Galak 



ENN 

 دنس داس تیپ عطف ی 1 گی ید شیر ید

 ار یکی اید شوا تسد رح

Eهری : هکنوخردکید لاتا بیر  rTهدود#  

 5 یخ همشوم میت انا سردار ین

 کار رک جانم ل رکن ابش يا زا ( تیپ ) ییافو نین ج هچ !وخردزبخ هلرا
 6 هلآ ی اجنر کن سکر هدید راب ا( تدب ) ناله چاوخ# مدرک ابشرب
 5۴تىن دك د دش فزوک,هنشب وب ړاصبالا لوا دیدورذ تشک هربخ

 ۳ متسدویدردنزوک شیا قوچبودیا ییس# ۲ ۰1۸۰: ۰ یدکیلفآ
 هل قرف واد ] نج الو ید هکنوخریکعد و لا ن نج و یاشمآ

 ُ ی ابضآ + ۶ تسدا ۷ يدنیکب هدشسام ی ز re كن هه
 ھر هم

 5 a 9تنی دابرب یرلشیا لکیمیبلباب اک
۱ 

 اودا ید العتسا تادارب هکنوح ردکعد عدلغب هدزوآلب یدک طاتفم
 ۱ 0 دا یفترکس ین دبلم طذ کیا ترک ول دل 3 دار یدک هد هک حا

 ويد یدلغت * .تسبا 1
 هدنسداس تاد كنوع سات هعطق

 ۳ دک

 < ةدزردیع د یداج تب ,تانهمقق یرب فرق ود طی زن دزد

 1 3 ورم یاب نر یاران دید ۱ ی

 3 نت رک وید ابا یاب هکنوچ مدټ ټر رج ۳

 یدک هدنبیماخ تس كن هعطقیصچوا نلااوید ترججا دم ید

 رک شوک پس هنورنوییولخم یتیم ب جنب ها
 تبسس هد ترشر هات هب ۷ لنوه دز: جاب دو :i) تا هيادبع
 كشر دوخایر کدی دا یک شوا و ښو کی ښکر یان شۆك

 رد هل هتسراو ۰ هال RN اک هلو ایان عم ہک اماھ)ر دک ید ق اوق

 اه ۱ د قو او نوک یاس نیسو یمج كن وا نیس 2 س 9: ۵ وحج

 ف 7 × شک رد تس باغ ۳۹ یکی دیره e واي

 یدک هدب یجنپگبب ټن وچ ېک نکس یزد مسا مک تت دتسیکرت

 E ا یی رو نک درج ۱
E i fت ۹ 5 نورتوا ارد یخ در 82  E 

 ۳۳ت



AY 

 ولد لا #* تسد # هکنوسج ردنکعد ىدا لا ,یسسدیکرت ی یاب ,

 ردیضام ۷ تنش ۴ یدک هدنیمنار تاب كن هسعطق یجن دب یرک

 یدک ۰ و تا ك ةا یتجدب زوتوا ید

 * دیفسیوهآ ی زات رد : 3

 تد لنده مقیم دب لیلا ون د نار بچ وها کو چر دکیدنارج قا اک زاب 2

 یدک هدنسماختبب تان هع طق ی رقرقو دقآ ديوس # یدک هد

 * دادهزاوآ یدلیا توعد *

 واو و همه # هزاو 7 کوچ ردسکید یدرب و ادص یمیدیکریا ۱

 یعع سس هرگز ءاهو هما هدر ءاهو را ننءج»یاز و كددتهدود

 ید هدنعبار تاب كن دعا یر یرکد د ولد یدر و ٭ دا د٤ ادص و توس

 دن داهد ۳ : رذکءدیدلوا مار جاد ۴ 8

 لر هعص ۳ , قرفولدندبن " هکنوح ردکعد ید وو ادب ینیبیکتیان ۰

 تب تان هه طقیم دی نوا یعراضم عج یکتنردیضاهداهن یدک« .al ]وا بت

TE >1 ۷ شوخ قاخ هلوایکلوایوخ نایئرپ *  

CG٭ نار ۴ هکنوخ ردکیدولب وخ شن ساطا ین کک رت  | 
 ی دایک نشنل شب كد هعطت o: a شونم :

 ردل-« ھم یجد ° ديڪص ر یاد رب سزاف تعیبط یک 3 یوح ۷

 هه یزون نو ون دانا دلو :

 ۱ ديانا وزا × د هکنوجر دک ږرب چونک سیلک یان

 ۱ یزو ی له دو دام ەە نیعو؛ a دود در ړه *# راخا ید هدنلوا 5 1

 ۾ لفغنالف رد ه8 ءار هدول ې کن هدب عر چ نع هليا هلم ءارو

 >#ز ارد اا !قجا ك هکاوش %

 كنعد دق رق وید كنا نخاد#هکنوجربکع دنزو اا : سیلی کر یاسا

 نوا تد كن هعط ییتملایم یکی وی نزو زار یرکفرزم ینکیا

 2 را ةدانعموا شلوا حول هداس %3 ., ئاد 1

 هداسالک هکنوح ردکعد هت اخى س دم ؟رتیانهرولک هد هنسانعه نورد قام

 ح ول# یدک هدن > رس ی اا تل ا ی دی یللاوبدیلاح ندش ۲

 ۱ ۷« یدراکرپ هرها,هدنتعنص #۴ هنسانعم هته درب

 یدل ید روډ یلوط < رب ¥ as E رک ع

 چدر

e ٣ 8 

 د
 ون



 یاس

 1 2# بسر هباس كعد رحافو قساف *

 هبسوت نشع یازس ۱۴ ناتسدقشع نایم رد دشابن (تبب) یاسداوبا
 ۱ اس لک هکنوحردکعدیولالع هر ر هک لو ڪڪ یسښییکزیانعها Ht نانتسرپ

 1 تسر ۷ یدک هد نت یفکیا كن هع یجندرد قرق ود هکلوک

 یدک هدنرشع 24 كنذعسات هعطو قدر هل وا ییکححر یفصو

 ۱ ٭ تسد من هلوا مکردلواریکرش ٭
 .هجاوخ هاب نوت سوخرس قدلوآ نکن تاسقا £ ٩ ۴# رکریش

 ر دل کبص ن ماد مد رب یھب ۷ رکرش كلفر موزا هدر (تبی) طظفاح

eیرج ا دین چ  a۳ هوس  

 BERT“ بوټ E نشو دود

 4 دود نالسرا ریش هکنوخ رد نکعد نعت وط نالسرا یسییک

 هعلبذ قر هلوایکرت :تفصو# رک یدک هدنهیاس تیب کلن هجطف 4

 شوخر ت مراب ر درست ea من * یدک هد: س داس تدد كن دعا سات

 ناس تس كد هعطخ ییزوقط نوآ هد را من از کک زد هل

 ده لنت تس كد هش اک هعطو ود سوخیس : ری »یدک

 ۳ ۴# تانوبآ ق دورو بشدت ا هشیش 3%

 بازا اوه جوج أب عفدیاربزا (تبن)یروبا شال ریتق هش رد سم شبا
 یوو یتسدیکر یاتعم 3 دناهدرکرت شبا زادس ہک ن بنار اخ * تشخ
 كن هدطف ىج للاودیروف كشخ قرعه بآ هکنوچ ردکعدوص

 ٩ تو و ی کو سن تفاطا قلورییعع ب ات او نایب کهرئاوا

 ید هینعدار تا ةد هنن اح و ولذ HT (E تات هکنوح ردکعد

 ِ ابا رس هدانع:یداو ارت شنا #

 ودر تار اوا نش او ناس! نیا كش كق ت (تبس) یروب اش ربو

 Seo sT ۱ ساب ۳۹ یاهم < درا هدرکرت شنا نا ا تان

 دکب هدناوا تیپ لات هم ط ی لاب ود شابک تک یورعم ی کند <

 8 هر ۴ دیفاات ردکع د یدلوا تسش تسد) 1

 :ناج زا ناقش اع دنس تشو نامند رکوح وا ر نارکید(ٹرب) نادلاوبا

a Ane KDE Rs e a۳۳  



 ِِك

 قبساک ردتتست تاذا هیت ءاب ETE 1 ٭ یدک هدنعباست

 ۱ ۷# قوح هل کلوش یوک اب دز و .: تاود

 ود اشا رب ز# هکنوپسردکم د یجب رس ردو اشا ی هدینیکرت 1 2

 e و < ال | ای یدک هدنساخ تان اه یی رگ

IRAE۳ قو هنهشو تلاشتسانال | | ر زا  

 la *% الات ورز کنوجردکدردق وب ورفوب ی داش ایسی ڪڪر ی ان

 ێدکەدنلوا تد كن هع د طق ی زکس ف کی وید ردقوی# تما ید

 ۷۴ هدزرسنیعم هتسدر مس وار ۳ »۷ 1

 هک ن یب ام ۀ تسب مسار (تبب) طفاح هج اوخ یو روتسم ع ٭ هتس رس
 یشاب یسییبکرتیانعم # یکدرازاب سر نو فدات نامزره# دتفکن اتس

 ندوب رمد شعلعب ٭ هتسب ال و دشساپ < رتس ٭ هک حردس کمد ش 4 ۱

 0 (تس )نانا هک >اوخ رها ظو نیعم »که دز رسا ید 5 هدرا

 يام ۴زاب *هدزرسا رهدزرس نم کد ا مزادوت یادوب زن قو جرس ر

 :E هو رو یزدصم و اهدر دن 4 ردکعذدشمروا لاس اإ ١ د ییا

 3۴ هدزرب نامرف 5۵ رعارد رظا % a هدنعب اس تد كل هم ٍ 2.

 هدد یشچو ١ كنو ءذيو یکتا ىللاو ول دیره !هاشداب بار ف# 9

 یگان یر ۳۹ عج ا كنج وواو اد لب ؟وکرب*یدا 7

 Fr نفاق او دفع 2 ۱ ۱ 4

 ق رزو خوشو قارزو ځم شوپ ق ر زاو شوک هدرز یاورب (تییاوعا
 ردماعطقورعء۷هدرز « هکنوحردکع د یی ارا ۱ه درز یسک ر تی ان وم * سور

 و دوخاب ردفتحلعاف مسادوخاب ,RE ندنظفل ندیشوکش و

 شهرراص یالوق ما دیسکماه دەلو !هدهتسانهمیزاصتولوا هنسانهعقو

 2 رولوا هیسزاق فاک هدنروصو ردسدا یت هنا زېسم یانعم و

E 1شورف دوخ ردنابلبا حدم ی ودنک #۴  * 

 دوخوش میس رک یالاس ما شوح هدوبدیشابم ظعاووح (تبپ) یمظنر 1

 دوخ ۴# کن وح AR د ین ص دا یک یا شو 2

 فو «شورق * دنن هد تنب لنت دع نطق یرووا ید و ۹
 ید تک هد ی درد زو كنيونثەوب قر هلوا یب تا

e و / 
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 ٩۷ ل امن د دز ی ناهتب ل بط #۴

 نا ربات عاریه« یریسفت ردرسیشم عارم وبشا
 ۱ ٭ لاش كا رس هکر اقا ییا لوش #

 ۷ امشب لم ط ۴# تش ادر یوق ۲ هدر .طیو رزا مشع (ك) نالسەچاوخ

 ردکعد رروا | ورک یلواطیسیییکرت یاثعد دانا مو زا ںم تسطر هح

 (تس) یدمآ اح زولک لو.ط ی رد س فورعم # لبط # هکنوچ

 لوبط وجه ملکد یلاخی r * ردپ اغ هغر هش مزه هل هلل دج

 یدک هدنلوا تیپ كله ہطف یمنچ وا یالا وند ول ن ڪڪ ٭ ناهن

 ۳۳ ید بدو ی درد وراق وب ندنوب # دبر ی

 *یوو كن رابهلنازا دو تعج

 E ییععالاب# هکنوخ ردکعد هلی اوفو هلنوایسیبب کام هدانفریناذک

 دنسماخ تین هه ی قرقودک نا کل تاودا ق قبس اک
 ايدج. ین 4 تلهمطق یا یرک وید وقف * یو ۷ یدک

 7 ۱ ۱ < یکه د هر دن الو یه ي یزوس#۴

 لود تی رک ی اد وس هی شب نوا یسیدب رتیانعم

 كنياواة خطف هدلاج ینیدلوا یسکرت فصو یوکژ در ددرم یزدصم

 او | ۴# نایزرت دراو چىر اجراندید ۷# یدهدنیهاختس

 ین وج ینابزو ۷ لاوسرد تفاکش تلطم ب تم مدیآردنو> (تبب)یفرع

 ار * هکن وح زدکعد والدا ساپ ا یانعم ت اوجرددنام كگ

 :یبدا لد *نابز ز ۷ یدک هدینناوا تب نل هع طق ۳ ىلا وید شان

 ٍ یدک هدنتیس یکتا كن هع طق ی دب یی رطد

 ۴ نادر هدرخ ردنال وا واتفد یرکف,#

 ER قوا درخت * .هکنوح ردکعد ی لب قوا یسیییکرت یاب عد

 زدهلیا هر ءاه هدماعمول نکا یک دره یدام تر د3 لر هع ط و درد

 یدک هدنعساننیب لن هءظق یجتلا قرف قر وا یکر فصو # ن اد نه> او

 نتیسعم ۾ چ یرکرز ناب .مکر ریداک ۴
 یو ٭ یز وس تراش |هدومعم هلو | ) ۱ ندا ع ار صدر ھت و

 .:ردکسعد لید یک هه یمن و یاینعم یرکناهح كنهرف قاذک
 ننه طد یکی رک وډ ا دل رز یدک افآ ۷ ناب زهکنو <



 ۴ دیس ب كع اه

 او وت" تن مدینش# تفك داد هب وت ما ونک دسراره (ٹ )ناس ەجاوش ۹
 ۱ قرف و وداک اروا هکنوجب ردکعدیدرب کا سنی زیان ناز انا

 یدکنامنآ ی ردع رام دنس رالی درکهدنتیب یک >وا ان هعط ی ر

 سکا نیت رشا یی دیارکف میا

Nدوز دش جا دی قند رنش هکننا ملاحز یدشلفاغ (تس)  

 ۳ دیکز ر یاعمراربدولر ؟۸نوغزو هدنهاسفم یار ول هدیکرت 2 خونفوذ هککآاب

 كن هع ییزوفط یزک ود هود ال رشا ۴# هکوخ ندکعد فن و هود

 TERY ید: نوا قژ هلو | ییکرت صو 9 نیک ۴ یدک دنسماخ تإ

 ت دج هد هو د تمساتم 4 نک حال طرصا یاشم قدم هدنل وا تات

aتوقف رد راه رد تربص) ةا ےک  : 

 سگا نیک اص ی یوخ زشاید #۴ 0

 | هک یورشنودر Ege PI IER pC سخا نیدلاربا
 : فن | شا # هکنوح ردکعد ولت «طهودیسینیکرت یانم * درارف ۳۹ ناهزوک

 : هو د هکنوخ یدک ه دنا و الا و دی یو یدک

 یدل راطهود لا اهر هل دم هکر دندببساوا تهدوانیکتیاغكءدولیوخ

 تص رف زامشا ه نکسد دگر تنا مک نامز هع نت فونعا اطا م یینیک هعدآ

 ر دنشع وا هده شم تاتهفدلاب ییدلیا اله نیر وک شا

 ران ربه ماد یا لوبا 2 اب # 1

 ۲ ندا راب# هکر وح ردکمذ یکب ناویدو تضخرو نذا ا یسکرت یاش |

  هدنحرشلو تبلت هتعطقیمرب یرکب وذناهاش نا ودو تصخرو

 | كنهرف هجریدع و ردرسصتح ندندشهلرمما هنسسانعملر # رىم # یدک |

 ! رستو دیشب شواح هد رلکنهرف ضعا و وادی ها ئۈز مهد ۱

 : هبا لادرذادخدک نالوا جیم زا زوم رم تنیکیدلبا

 رابدلیا فن نخحت بویقوا هیسق وق ءان هنلدب لوا لاد ماوع+ هک اف ۱
 ۱ راوس نمک رول نما قوه رکا لک

 و ی٤ كفاك هر یک ردکید لآ کسا نش شخ یکسا یب درک رت فاس

 ۰ ي E هلا ة يمر ءاهو یمه كنونو وكت ك اھو |

 ید es ا تبب كت ا تط ی یزید نخ ا
 هی 1

1 



۲ 

 یدک ه دن داس تاب كن هع طو یر یرگب

 / ٭ زازکتم ل یس د هتسب رکھ *

 شوق لکشز »۷ ددنب هکتسوا یاه هتسب یک لس خز فالف (تبب) یراثن
 رعد قشوق شفلفب ی یسدیکر لی انعم ۴ قطا شد وخ نامر حرف

 هد یرکس نوا لاهم ییزکس قرف وبد یاشود ۹ رک ۷ هکبوح

 یدک هدنسباز تبب كل هعلصو یچدب نوا ويد ش ولعب 26 هتل یدک

 نامر ناجر روطهد نیو ارم اح #
 اناج ۷ هکنوح ردکعد هدیرزوالب ناچ یسیدب دکور یاش همان ازک

 یدک افن آ | نایم## ةر تاودالا نسا ىلع نعع رب # فورعم
 3 نا دمآ نالوا را رب,بوناصوا ٭

 نورا # نن هک یدحش هتیسب ول ڪڪ هار ما هلا (تبب) یهاش
 ردکعد یدلک هزاج یسیب ڪڪر یاسنعم ۴ دبا یم ناب هسسزادوزیم

 یدک هدناوا تیب كنهعطق ی زوّهطیمرکیولد یدنلک# دمآ # هکنوح

 "تاودالاق قبس اک نبلوبتا هن دن هدسحوم ءا فورع»  ناج #۴

Fria AK ARTE 
 E SS a د. ڪڪر قام

 یدکح < در کج ۴ یدک هدنتد یی 4 وا د طة یر رونا ولد

 هنسانعم یلعر دوخاب ید بی كنەەسات ةع طف واد

 مهفاف رد ید كبعد یدیکحور اقوب هما ولع "هد ایا قد هلوا

 ۹ ۴ دیس ررب شاوایوهفبیماک ¥

 تفلززردع هتفکشاد نیب ۲ دوخ مش ن »«یرابع (تدب) لب, ا لاک

 اشنآ < رب هکنوح رد کعد دزنا رس یسیبیا رب یانعد>۴ سرر,

N:یدک هبا تا كن هعسار طو دید یدشربا ۴# درسز ٭  

 ۲ . , یز یر نیتسا زواوارضاح #
 ولد كب ۴# نیتسآ %3 هکنوح رلرید یدافص ن رلکب هد.هافمول ید هد کرت

Eیک یکندلک هبات نیک وکر رب یدک دنت ی جدا :هعط3 مد قر  

 اذكرملا تاودالا یفقیسساکر دلاح ت تادا ی * رولک هدهنسانعموراّخ ون

 یدک هدنعباس تب کت هعطق نج دن نوا یان عج رد درفع عراضم روز

 .دشزرب نڙي هداب ز زکنآ نک ۴ دنژ رب نیس ناروا ر :اکب (تس) تاه



 ۱ دره : 2 ERT اد ج ۹ امر ناو تب یا

 1 نھ رکود تا KK نوو رھ كشای هیدیک رت

 دت ی رکس كردن دهظقو د یه د انک بین تی تل ۱

 «رھىداواشوپ ەي ىدآڭةواچ ئ r %4 مک

 ید 0 ad kA وغ ن کھ یکم داب ڪش اا

 ٣ "قزلوا ی کوب ر فصو # شوپ %3 یدک مدشتمامت تد كندعطق رق

 ۱ عدو نابشواج ( هنا ) ید هد یعزوفظ تن هعطجد یر زوتوا ۱

 ا ید وا ھەز ص یدبا لر کس هایی نوا تیاووپ هدر یا

 ٩ N ۲ شلوا ةد هیتر ٠ را

 | ندس اجا ی راک د کف «اپسا كل نک ریل ی ید نانو
 ۱ ۱ + مات هدنمومفم كعدلوق %8 ۰,

 1 4 شوک ۴ مرد نا شوکب هعلخ وکب ار هکر از(تدس) یدک لاک
 ۱ :ردکعد هقلح هدق)وفی E گاتنشعم قم رک ناوک د دکي

 ۳ هنروآ رک هن ره هکنوج ردکعد a وک ازا هدمافعوت 0 هککنوح

 ۱ ریس جد هدرسراوار کس نخ یصا ید ول 3 هوار کدو شرف

 1 EE هدا یکدرد ل دود ینو زونا ودد 6 لو * شو ڪڪ

 ۴# شو تفس ساوا نیسان د هلوک ا ۹ 8

 رکا دو قبس نک وو نوا تش دهمزا (تس) نالوا

 هود ا هک وکر دک عد ؛نلوفش او یسیپ کیان مدش روم دورن ۱ ٤

 ! E شوک # یدک هدنعبار تسب ندع طق ی جش: ىلا وید 4 شاد

Aناکه نارقا ەابشادلۈب وبق *%  

 اب هایط یسیحالتعصاو و دن تذعم » یون

 ۴ ناب ز كي ردرب یزوس قال
 O دوا تتن AF یبزوقط نوا وددرپ ام ك هکنوح

 لس 1 کیا كن دم ظق دب ركب بلد ناب ۴

RE 3۱ 9 راکش: یدآ كزاکمدخیدلوا, ۷6  

 ٤ رانو نیعدو هتبمانعم ذیلتو درک شو هتسانعم تکل یورپ ا
 | دوا ۴ شو * هکنوح ردزکعدولشبا وا یتسدیکرت یانعم دواکهدهنمان #

 0 ولد س E a ید To Rune يل ورا ويد ۱

3 ٤ 4 ju n a 
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 .«فورعم# مورا# یدک هدبینت یجلجوا كن ههطق ی کس ی روا 3

 دب اا هلو ا یو کش وخ نیکو ا كنریک طاق 7 ت ا

 انازو ینوکس كن یتشغ ءا و ییعف كز هج سراف فاک # ترک اف

 ووشو جز هلبا هبسراف فاکو وكنا كنو
 : از تب كنهعبار عطف وب بوخ شوخ کتب رذکعڏ یجلیوس"

 دا تر فلث لو + »رو قزملو | یتکرت تت طو :E ةد

 3و دور ون ساشا دار( تاب )با رفربهطیوک هغی اع یلصاح )یدک |

 لا ترا الا« ترک یادش تنم هوم لام
 هاو هک لا نسب تاناتبل شما منآژوضوا نوک نب ریه اوخ |

 ژراواریضت قن هفت نا عام وا لب وب همانفرشق اذكر اردنا لنزار
 64 < و هلو یو ىك نیما صدد وخ # (ز 8ر سد

 لک« هدسلا ا ت هام ڈی نجا: یعرکییوب د: لوف ك ولید
 نهج چر ار ےک تس پد را ره تام جور اسم

 تس ید هک وخ ردا لک عد نتو ام فال 5 سر کک رت ۳3۳ ۱

 3 ار داصخیناهرز رو یت هدب ل وهف نسا نادونرتفا نتیخ لب فط.نلیج
 رک ید شک ا در بوش تبت LY ی دزد ئزکن یراحی ما

 e سداس تان كانا ةو قر هوا يڪ ر و

 i ریټخو رعایت هل وازیکنانم ۴ شا ل
 مبدل رج ناد ٣ اع لخت پویلکب هدنولخان کش وک کنی
 ) يه 0# "و طب هرازچ قاطع هلرا لاو عتسا توک و وتندا یو

 وب بجا نر دکناب تل تك نکی PE زک سیا

 زد لس < نات کرک ردك د یت 2 لا شیت کد یانعم شد ورد ز

 دائ درک یک دنت یکم نوا كت ەز: رک قزف

 هاب مایع ن ندا ی و لوا مشت توت چ ۴ چکے
 دج عوق #نھأا داب مرش مرفف دو ؟دزکدجرک< تس) ظفاحمحا <

 ۱ هرس کدو و ا کر یانی مایک ق اوب هعمج تر دزد ڑک

Aزدنددا رضا زولک هد هنسانعم 3 رد یک بالا  

 | RE e تبا كن دیا "طق خب رکن ويد زوکخ * میخ

 ۳۳ د نیل ی دیس !روژر ۳ E 2 2 وا

۱ ۱ 

۱ 
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 : 2 ا نت )۳ EY ات

 و ی كتجدرات ۷ ردم الف دک تشر كشخ (تف) یرون

 3-۳۳ ىلا ودیروق ¥ كش # هکنوجیاکعډ هرادیروف ی سیدی راک 2

5a 3تط كن هع طق یمزوتوا وید مزا ۷# شیر ی هنر  

 EE N موشویاب ریس# 7 ید هدا

 یا دشاب هچاوخ هزت ر سوج pI یاب لا
 انوار ذکمد ۳ لش یم دیکر یانعف ٭ یانربس نمدزا دیدن 4

 زولوا مومذم هاغلوا هدنرمغ زن یادم هیملوا هدقایا رووا لوبعم دار لش

 ی تین کلن هح طق یر قرد د وید لمني درس هکروح یه ۱

 اهن یدک هدنینبار وب كنعد ید یبرکب وید قلا یاب

 1 ی * ی موش ممشاغورکی ردفصوک(تیل نالس هحاوخ رپ موش
 مو هکنوح نکی زبا موش نيكو یاتعم وا ناکتیشززتتوء
 دنګ هات ن یینکیا کن هجن نار قرق ید زیپ فور

 و ۷ نالوا موُمس*یم دعم لر اسمان 2 /

 سف كرابمان دوخاب هلو نوا ضیا نلوا عارمصم عا بصدو هکزتحا

 | ندرهظا نی داۋا سفت لوا غارمصم ىجا هلو ارب سفن موم ی ذعم بولا

 9 تشیز ی ! ےک اکآوترپ دب یدنند # ۱

 ردکعد ول امش وک ی سیپکو یان تشز ب2 و موش علاط ء٤ ۷ تپ
 وتو ا یدک ف دنلوا تنب شان هف طظ یس! زو توا واد انو شیک 6اب ¥ ەكنوخ

 رور ٭ تشزت #2 یدک هدنعبار تب كب ۵عط3 ی يلا رووا ودعا:

 هدنسنادتس تاب رشا ةع طق وید نیکو ج تشز کوج تنم اچ پوان نک

 ۴ تش رس نو درک ن ایلیا نکن مھ ۴ + یدک
 لوک نو درک < < هکنوجرد کید ولتعیط ی یان هم

 × تشرمس ٭ ی دیک هدنعسسان تیپ كن هعطق .یتزوتط قرف وید
 TE Py FOE Fee تاب ل هرشاع دعطق وید تعب ۰

 یرسفمردرسفنآ . , «مولمویاوسر لوا لصضمهکلوش 6
 مورو یک زی اب مرید lads روت اب
 هکنوح ردکعد نوي وا تلکنزو مور یسبیکرت یانعم هنانترشیف ۳

 ۱ یکز# یدک هد یر اوج لبق خارق ووا هم
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 ٥ طف یر زونوا یراحی چن مک رد لعاف مسا وام

 6٩و دب هناخ یرسسیرتسو لاف ي۴ ۰7 ۰ یدک هدنزبخاتبو
 ]جو رک ناو دوست شو ی مو هان هام( تان )یدزب یخو

 رد هدنزوموایوا هدماسقمون ید هدر ۷ مللاعرا دهگن
 نایک هدست تام کتا طق ید یجرکب یا زوذو ا سود ی وک اتا

 ةا تاودالاف قرس ام ص رد هل هدحوم ها کک دوا

 EU NEES رؤارع» باس ی ٭

 لا طڈ ! یکبار < وند داب ةن وج راد نو ىلا هور غم ا

 هد را تین هرکی وید شابس یدک پیچ کی
 ۷۷۳ اداو ام ندا : رخ نوک ند سک فا ييتم ۵

 نیک توام توساو ا تسوء نونسلوا تاکزا قجاو جز رخ ۵ز
 تای كە ط ف را رک پدری د۴ نوک * هکنوح ۳ یربد لشاا

 ید هوا تشد كوع طف رکی ید كاش دکره یتدیکیهژیزی دان

 | لابعتسا هنسانج» مدآ لیذرانضرف:یندکنا ردکعدیبرف تاروع نزشکو
 مولعمید ندنراسشآ هلجج خیلو ادا تسنو دنر زر رم مظان ن :کلشچا ا
 ۱ يم زاشهلوآ جا ید ندلشعا زی وجت دیه" یلادر یامان سک کی

 أ * نروار ی کو رک تتسد#
 ۱ ۲ الشاق اان هیسانجم نی زفنو مانشدلوا لدهیانع»یکیا ۷# رس و ۵ وجا

 یکت/هدیع؛ار تدبكنهع طق ی دب ی رک وبد لا تسدهکنوح ردکعد

 زکه دب نزععدا نک) تیک را تاودال قا ساک دلعاف مد زاد درک
 مو ذیاسنعم فجب نکا زدشلوا عقاووک هل و وأو و ھا

 کاک هویت تن كلوا ةع طق ینبدل وا یاد فو

 ¥ ندولزوبب کا مکآواوزبآ کیس 0۹ 8
 مد ورب هک ن مس  هکنوچ ندکیذوا :هکن بم RITA یا

 ۱ ٭ شیرواکز دنالوا قح اوهلبا# قدکانفنآ و ید ساق ورب !یکلخ

 | فکب خاصعط ۴# ناش لوک رک زا شیدواکرکبع یک( تہ )نانا
 .هکنوچ ردککدوللا ادص ر غص ىت کمر یاسنعم# ناشی ا

 ٠ لاقض شیر ید مینا ت تنهخطخ ینزوتو و هلد رعص # 3
 ۱ می Ea يدې و دیس ۷ زذ etê ake ۱ لا وبد

E.یوم یدک اب  

۱ 
۱ 
١ 



 | هلو نما یاری مشاور نوا مد
 کنده یق نم ق هم یاد مکن چو قوا یر لرفف

rتدب ڭبەقسات ؛هسططد قرا هلو از ی کرثتفصو : 

 دف انبار نوا اف یوکرین اعف
 اک نک £ مينهراکوت تفلزرس یقادوش تس 7 تس ) ات ظ

 + درهاظ یتینکر ت یاسنعم یو

Rf fیر ردرسعم : ر اعار >شاهادربز  

 عارف نس هلاردرضاح ئدهاش# ١ و ا

 PEST ٭ دکنوجر هک دوغ اڑچواذدنتلا یکتا لب ور

Pr 4رد ردا عضو ا فدک هذن داس تد كن هعطق  

 كن حصد نیر یر کب وید تل رب زی دک هد بکر م تاو دارای ظ تاد
 تس تاندع ط5 ی دب ق ردود 4 ۴ نماد %3 یدک هدنحزش ساخ ت

 | خار د۴ یکی دة طن تاو دایی درک اغ لص تمر نیک
 ۴ نادهیاس ش شموولند عور ضد نوک رب و iie "فور

 :دوخ درک د نج ۴ نکن وج نسل ز یاد وسز شرهم راد ان تف رخ رب
 راک د ی دوط هکلو ۶ یار ATES منو ہک وھی

 راد ٭ یدک هدانا بت عید بدهکار ٩3۴ اسد هک ۰

 ید کک هش لب ی 4 هد نوا ق ر هلوا نیک را هنفص 1

 r را (E زدنالواآ :شنفآرد منا زر 1 ۵۵64 با

 PATE ردات تود لاد ن ضم لیست یابد نت
hek 1۱ ی باكرا شا نر ورا شلوا#  

 | # ورا 9۴ هکتوحلا هنس انعم یکن ٩ شاف ةدیکرت رد کعد ئت را شافەدنلصا
 ییکرت فضو زد قم هوا تحب لر هءهطق ید یرکب ود شاق

 ۱ ر OT يه هم طف ج! نوآ:قر هلو

 E E نازمزک # ان یا

 نکس ریوی رش یرخاآتدلنهءطق ییشتلا یرک وڈ راح رک هکنوح

 ۱ ور تن هادی یر ید لی سو ار

EE me8۱1 ۷ شورف ها نیا اسد ار  

 ۱ برید هدننات ثببر كنحظق نوا وبدوا  هزاخ 3 هکروچ

gO BY ۸ 
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 TEED ٤ از زی هک بت دا صرق یا(

 زدوجا تدجو هجا 1 ENS دو درا سا وغ) يان ذم # تد

 EE نع هنه < یکیدبنیا نه, کما ارب رم ماته اماف

 پ56 نارد ناوخ هیید[تطامسید ۰# 1 درد فال ی دن

 1 جا نیب ین هیچ ءا : 9 ناومخ 9۴ هکروج AN هسنزوا یسیدیکرتیانعم
 i ەنى رھ دنیا م هر غش هليا فلاو لوپ تو اوو یس لاما مطلاو
 ۳ هزولواماهط+دنجما یزفهدنسازاا ۶ هلا دامه دج هک هلو ا شاواهتسا زا

 تما لواوو یزشکئاخف درء نکآ لرد ناو نزاو ! راز هام

 ر اکا و ای ؟بوبانز4اردذدوناو لامعتسا
 2چ طش ندب کا ٹول , aJ ر =

 زا فورعم ا شی کو راکعد یاب وا خر هد سا
 ؛یدبنک هدننب یهجوا كند طف ۍجتلا ی رکی قار هلو ای کرب فاصو

 eA E ۷ ر هری ندنالوآقشج-او: هلا # زن ۱

 ۱ لاک ¦ ومواد نناشد 5% دزد کن رک یف یاب یا

 لو نی كد طق یی لهرکی وند شاب رسل یدک هدرا یب یک درد
 رز هود م فخ نداره ¥ ید

 هدد دشا کر ه# فی رشعنص نیرب نکا شاغىراد درک (تی )نال اوا

 E 36دیا 6 کز ردپ وسنه ملا هدنلصا 6# فدطاراث ھا
 اوذالا ین :قیس اک ردد تادا# ؟زو# یدک مدن رام نان مق یش
 او 0ن ۹ کفش هبیبیدیا عطاوت ئد 7 هبکرلا
 .دوخا راح معا لب سنک كتاف REET ۷ هکنوح |

 کا تان هع طق کش قرف یردصم دبا نکفا صار دفة لع اف سا |
 زا ردناوخ اذکو رک لاد اذکو و ردقوب هدننهرف نکس یدک هدنتبب
 ادعو هد نج اید لر رک مطا ابنلاغررارم هل وے غ ازا حطم اذکوآ
 کچ 10 اوف .ردیررا تط دابا حتت هلامع هزوآ یینیداروب

FIناکشل هویت راکت محال ۶ ی  OEاب رتجن  
 ۱ هرات ها ن واود لکو < £3 لد هکنوچچرد یک ۳۳ ۲ فو

 کت ردففح لسعاف منا نوا راس را کش عدس

 از با 4 ۴ هه ی كن هدست * دمو سیا
 دف ۴

1 

 ید



  | iقرار یبکوت ف بن و + زاد * یدک نوا لوض # بج# ۱

 و ون هدیه رد يد زاد بج یدک هدنتب ی نکنه طق ین 8

 هلو تالیشدا روتید هد اوخهاربذ# 2 او 9۴ ۱

 ا دره ةکنوحردکع د لو شو وا دودلادلوب شون وا یر یاب

 هد رخ ید« یب رک کن هیت کو
 یدک هدنسبناث تنپ کان هسماضت شو ردلوعف مت

  E DEL Eرفتم مع شابا هتسسب تر # ۱
 یاثدنشانعم هناخ تالمجو باسا لوا ندةیانعم شپ ٭ نی ۳

 ا نع س هاج سند تسار عبارهصخو می ثلا )سیرفونیسسا شم

  ۳ید ےک دنعب ؛ار قاب دع د ی دبنو اؤد شکل 2۴ ةت اکا
 ی

laa, PK 82 رک اهتشلوا میرزرددز مر و نا  

 انا # نوچ وشیبت روزو لدربغزا زانو (تیب) یدزب ۶ ب

 1 هاا ییہ ر یابنعم >۴ با: یورر دز هبسهخ دناوت یورک سزک
 ۱ :مولجم ۴ همی ۴ ھن ا یدروق هی ا :رهکعد:یاذزو

 ۱ یو ترا هداه ښی بس كندا هیعطرت دود یدروا»

 ۴ دات مر رد دوعن رمس یدجآ ۷

 یاس ۴# دوع # ai1 ردکید ىدوق دوع "هناد رو ی یک :

 نادال قساماکق عع ۴ رد ٭ يدکمدنلوان ترب تن تم

 ا اتیهن ۴ ردعرا تش ید هد راف هسته نا روم لی 6 رب

 یدک هدنرخا ت بالف ابو طق چسب نوا ید انڪم عچ و جد

FR 24داد وز د د یداوا زاکب# . #: 

 ی ی رکت وډ زو ۴# یور هکنوح ردکعد یدرب و رو ی کو

 ۱ تب تی نركب ویدیدری وداد یدک دنا 9

 ۱ بل ری ژشلوا ینو وغم زوسولرک ید چک دعوا
 یز و ورتا ٭ نر هک وج اردک ید اا ایر ا اتنا

 : ق و ] PEE OEY كن هی طق ی

 ۱ ::یدنچآ دن یک »۱۰ تان هع ط5 ید يزکب وید

۱ 8 

 ۳ ROR نو Arak رقوتلواق نا كفانا در

 نا

۷ 



N4 

 كئ ەيسراف فاک# 4 )رک ید هدنماخ تیب ك هجطة ى زوةط

 1 یبد یدک لزا همسر ءاهو یف كنهدجوم ءاب و ینوکس.كنارو

 ةهنوماللالوا هفاستلا صخرا ام هديب رع یری كج اا ص اوب ید |
 كنود هنو لا كب یدک نوت هود هک راج لام ید اههنعق

 دوای روب خد یتا نوح روانا ج د ید کط هدنسیابس

 عا ٭ك ٤:د ىدلوا رفحو روح دش هانی ۵.

 یرکی واډ قاط ۴ اخ 4 هکنوچ ردكم دیدلوأ قاربطیسیبکرتیانعم
 تاب كننلو اغ طة ود یدلوا شب یکی هد فلات تن للنهعطقیمرب 1

 iad !رکنا سرد, یادش زام ۴ ۱ ۱ یدک اس

 د :نالبا رام %3 هک نوح ندیکید نالا فللد یسیکرت یاشعم

 یمدرفود ید < دیش ۴ ید هدنفذ اس ,تد كنها یر :یزکب

 ردنوکا هث رذبحم هاست ءاي هدنرحا ] یدسک هدشبار,ت تدب كن هع و

 0 ٭ راکو بسکر دک اا یراکتیید #
 ا تیار اک اشا نیه تسد % هکنۈچرادک ید یشیا لا یسیدیکر یانعم

 9 واورد هر د مهتاب دن ار یدک و ډنسداس تیپ كزهعلمق 3 رر کد

 خر 4 مو ٭راک تسد زد هيدا تللا خاص, , ۱

 شب نینوب ردسلکدیک یکلوا رد نس هسیتح هاب هدنرخآ هدنوب
 را رد نکن دن هد 4و هند نو روم و عنبصم

 ie ناد بج هچ امو اص یورپ ونا#

 نوع دن سام ناب » قلطم هما هدخوم ءا وید ناب هيسنراف مخ3 % بج

 ددد ر ) یمن ز مر, دنفل تسبار لبافم ابو هتیلننالوضو

 كدر و ۴ نداد د رکھ تببارزایبخ نانا  زکره تسالاب نان ز

E:یدک هد سنار تیپ كن هح طق ین 23  

 : *رونید نزنخاب هزاب ع هیحوق د

 اس * نخان دنزون هامدوشراوسواوج (تبب) ننابهفصارون
 هکد و هنس ام یج روا قدرط لص الا ق ٭ یناخوغ هدرک دش .رحود

 یدک هد عبار تیپ كد ةع طد یجب , رکی ولد قدرط,# نخات

 یدجک هدنس» اخ تیب كندعطق ئش 30 هر وا # نز

 # هلو سرت یشیا هکلوازادنابج مه,



 ۱ ین خرف خیر شوت ی ها

 ان هعلس ىجا يلا یدک ناش اچ و 3 ب

OWEتاوضالا ف قب اکر داف یم ۷, شا  

 | رداد انا زد: هک یاو ته وه جیپ ۱

 ۳ لکچر کم طنح نکرد هبا نده دانا 1 زرد هب رک

 |۱۳ د اک هب رک یکنوعالضمل یون نا ڈک یک دریا سچ

 هاب عنو نل تحجو و دک دیکر ری هرم اهو یاد هارو نوک

erie Rar 
 اتا

 Re نیل ت یب اس تہب تا دعطدوبدوا ارس هاش شرح ف م

 ناب eray KGa لو 2 نیو
 ۱ یاد کن نیکو ی رامنوکی افت لب ها

 ِ یټ هر صو ۷ ید هناا ت تس با اپ فو

 ایج e ی دش گاز ۳ هک زوتوا هدعااح ق ۱

E NE ۷هجا دم بشن  

 | وز اک # :نشززرف نانا هب کوک (تعی) روان

 رد هدفا نفط یدکی سی رکر ت یاهم 7۷ تساوی
 :le رک نب وح

 یقرکس كنوز ین ناب ت فا قفس دق ES اا مس

 | زردی د زد هک نج >رفط هلا هنا تونو یفق كنود £ اح ور

QE PEL le hat a۷۴ شلم: نرود و لوغ اكن و ين  

 8 یی یجاش وغ ید یگ ر ی انف هوانف ارش اذن دمو او ۲

 20 ان هسماخ هعطق ید قبو ا6 ۵ تار و ٠
 1 اب یار

 ۱ زد هناا کدی لو هکر ات توش ها

ا یدآ دلو بولو لک شر هلا هلن اک اهدازلا ردو نانا
 1 .المجوردز

 هیاننمیکیاوب رزیدلوض هدف غانویق ید مهردپ|
 : رب د سس هرز و

 | دن نوج کیس لو نو(
 ۷ وا وبا هنکدازوس بسط یر اب بیپ

 ۱ نی هنر اسان هی نیبشقم و چو دی ا دست

 9 س . ۷ ول هب نکرتش نزد بو ی و امدا یا ر

 1 رب ودود ی یک رک یک هلیا ادیان
EKE 

 او



۷ 

 باس تيب كن بسط طف. ى زو فط یکی زید د بوج راو # سج
 ۷ نل هداج رولو یاسا ةر ف صو # شوپ ٭ یدک

 rh E ءاب یک هدن رچآ یک هدننچب یکنزوّمط ك یم ۱

 .r وس 4 ۴ ۱ بازی کل هاک رز تمآ ]هر ِ

IIEمارا .ناعص سبب ڪڪر ياف هم اسان ليج  

 تیب كن ههطق یبرب مرکب ویدتلا# نتف وروما بآ * هکنو چر دکعدا
 یادم دلا تیب كم جرا للا وید نامص#اک ا یورک ه دن ښاخ

kiنیینتلا نابع هکر دنر وشم لشق جد هدییکرت نعم  e 

 جم وبه هتل زاوخ راهنز» شک < نزو ینادنهع ۴۰ 0 1

 ۳۳ او دن درک 6 راهه نیز تیک دوب نکو( ) ییاضنا
 RK وجزر دکېد یه دف هع یسک نت یانعم# یزاوخ
 يرن ید £ .دنچزش نیاز تب لو ههو کج و يىللا واد دهعآ

 يندر و نچ برا ارو: بس )اما سیمکسااو ما ۰ نیب كن هیچ باج
 ٩م ووم 8. هدانا تماس او ی

 هاا ور )اا هیلو کنج ب اک 9 نسسجو سم ما

 نکات ناخن رچبارد شک انس ناک الط ناور ن نود رک

 ذک شعبا موقرپ هن اک دیس ی ںی هر ذلو بر هداه موت ویدولقان هراق ید,
 ۳ اغ بود مهار لی ELE یی رارفانیم)

PIES1 ال هیساک ۴ موم ب کف ادیت ٭ رّذشلوا زورو ظفم هیدنتک  

ARRا ' ردح ناکا 6 یدک کینو اک تاب کا  

 دنشه + لوا) رف با تنعم یکی ۱ راکبا ایز ی تنل و ریست لس یفویش
 یروعش A "9 لا ط» و هراو نەم ینات )لوقمان لع بخارا

 ورود ۰ * معهاو ییسیدتبا دزاپ و یونی عمار یا

 درگز ول بنام وز او بو ناشکح یار ٤ت ج ج

 ریکید یددوا قاب لاخر بک رم یانعم شب ناو ئور خارتسادوخ
 :میرگ ید 6 ۵ ذا ید ئشرکب وذ قابا ان ۴ وید لا تتش ۴ هکنوج

 ا تک كت هعشات هحطخ ولد یدروا 3 ز#يدک هدنهبار

 FR امانت ئر سا هب اچ هدشرپ

 يجب او کو بود شاواولوط یاو نا یارب کیا ا
E 



 شل

 ۱ ۱ یبدلفرسفت هلبیسحم نع وی هدنناپع الطصا با را زن رعد
 1 در ٭ ١ 5۴ یوکس یاپتا دیشکر د مد دم : ا ند

 ۱ | یبزوفطیرکب او یش ویک وچن ول ی کرن ین
 ۱ تاودالاو قیساک ردن, تادا رد ید هدنتش ییکیا ن4 1

 ۳ ید ی هددنشماج تفیا لات هع سات دا یبدیدکج انکان ر

 / دوج خاد نمد ن نیب,ناوتانب e ا

 دوسح یعع نا ) نعسد معا لوا )رد دام یا نی او

 هک. یمن وچ باجر داو وبان نیب ناوتان نمز ( تب ) یینابه هاوخ
 ا ناتان × هاج اردکید ی نوک فیض هدنلبضا تک یر

 تفتصو ۷ ناب یدیبکن هدنسهاح تب كن هنءداس هحطق قد ا

 ۱ e هدیبناوا تب كن a طو یج دب توال ءبلاج یھب ا یی

i 7دایی یر ید شف كب  | 

eiلوک *دوبک ۴ هکنوح ردکیدول هک وک ی پیک  EY 

 نوسلوا شوپ نو او اواوط فور دف # هک یر کب هدنسماخ تیب كن هع ط ۱

 سل اله رخ و لی تینا شبا نه ناشی # ۰۰۱ شل

 ۱ ناب اخر شک ۷ نه رب ق دز راباب واب ( بد, )ید نیش زھ

EKراب دیوچ نیس ڪر یابی 6  ENمکبزوج : : 

pr * EAید هدنعلار تاب كن هنسعطق یادم یکی وډد  

 رولک هد هتسانعمرصم هد .یتببمهر ردبا هب و هلکدا هک دی وچ##ل ین

 [ یعب تسد قر هل وا لود تم رلع ناب رو کج نډرمصم لس تد مه

 ردنسحا ید ةنسانعم راپ نالوا هدلا لوا رد روهشم یبهصورکرپلا

 ار سا لیفت واس نارو ناج نازک وشب 3۳

 م OR لهاکو لی ئر ره ننال یکیاوا * هیابس نارکو ناینارک

 کی راک دید آیس هکلوکو آنا هډانعم ون هدیکر ردراناواح -الص.صآ

 ید کیان کر یانعغررید همد آروقوو تیم واد چ یس هک لوک دیک

 ۱ یدک هنرن یاد اخ تری كنا هە عطى ا قرف ااا ا و

 | یبچ هد یمهکیآكنهعطف ی درد قرق و هک هيا مولعم نا

 ایر رفاقت شوی یدلوا #۰
 | | رک یاب وج روج nd rir یانی عا ق

۳۹9 Rt reng rs 

 ها 1

ê 



  Rtلس تاسف 6

  ۱بسه ید :نیترب یرکب نرد نالبا 3 رام ها هک وحع ردکع دلیل اب ربغ :

 را مازا ا نا درک ٭ردناح ادا 3۷ ی یدک هدنهباس تب

 وندا تب كن عطف, یی روفط قد هلوا نیر یضو ا ۳

 يکهدنس لوا یی هدنبار تس كن هے ءو ی دی یرکبا وید لا #تیفد

 ا هنآ نیش خرپ کند عج # < ,نازکید 9, رد هب د تهز تادا اوما

 نیت هنوک ی دوا دنسف ول رنک #

 كنب ب وشمول ولد هصق هنوک ا۷ هکنوخ زدکک د صد یکی یسلیکرت یانعم

 كن هعطبف ی دق رق ید كب نیت آ 8 ید کم د نجر كنو یبنچوا مرکب
 | ۰ ۴ نیتسوب هن وک زان شحاف بیع 6 ۸ یدک دنلیناف تبر ۱

 هوک زاب ۴ هک وجدك د (ab هسرت ی سید کز یانعم

 یک هدنفباست تب كن هلی یتیزونط قرف ود شود هّتسوت

 یدج هدنسینان تني كن هعطق ۲ ید قرف ولد AE توپا ۱

  Êهامو دیشروج چ زدنوک هج طب ۴ 3

 ا کیو رادکمدنیسهبج نوکو یا یسک 0 همانفرشق ازک

 ین نو تی اهیتاخ فو طکویب یا نوش روخ فو رح ۱

 9 های غاز روید همّوشم صحت ٭ 2

 چا زۆرە 1 س یک وج ردکعد هغراق ةزاق ینیییکوت یانعمآ
 هليا هخراق دخن ارز ۳۳ هاو كب هغطد  یجن زکس زوتوا ويد هغراق 3

 رچ2 ناب رد لاا هڪ کو دیا یراج ید بنازعالانوب قعلوا ماش 1

  7 eCالرد شعرولید هیانغم ونک 1# ۶ +۳

 رک من كر انآسابیاردت نابع لبق و (تی) ناف
 1 ردکعد هزییا یسینیکرت یا دع »۴ یزوژ دوش ۷ و>دپ ,شماد ناه

 ضو رعع # ساس# هکرلا تاوذالا و قبض اک فی ار د# هکنوچ

 1 ٭ سانشزحآ اردد آے مه 262 ۷ 1

 ما سا ی دنلو | تن کا AEE وب بک ۹۱

 یدک تب دات نوا دص مردف لات مناد وحان !ضاح و

 و د 1وت جرا هنا" ی هامنضوخ# لب و دوو

 فو رو» توس رو ± زدکغدن :یصوح ۳ 4 زا ی دوم

 یدک هایش رب شرک الت كن علا فرق ر ويد قلاب تی یهاع

( 

AC 



 ؟دنغ

 اتنا هبا تو نام ئوم رخ 7 ره ( تب )ی رانش هادی خب 0
 , زاها قاشوق یخدزپ ییسیییکرت یانعم# زکددنب یغرکید نافشاعن

 eit یاونع كن هءاطق ت در : للا وبا سر کیم هکنوخ دا :
 تاودالا ب اک ردلا قادام یی ژدیفت.تادوا حوت نو ید 1

 ا هد تب تما فر ید اھ و ھا س او
 " یدک هدنتی ىج نکس نوا كن هعظق 7 نو رکس قرد ولد YA * رک

Sok ۷ oهسروتدز  Eیوسفنردرسهم 9 د ۵ مات زا  

TYا۴دازمرواواكعدید)و!نشاف رستاک  ِ 

 #داتفا ماع نابود ادص نآ دافي ز نوح هدازمش ف تع( )
 1 رد شا اسم وخ ردکعو یدشود ندعاظ یش یک

 هک کل لو لومعم .تدرفا ع هلسا اعم تش رر عدس ی و هدیشاز اف

 قب ا نش :Ca وا درو دد را لاتفس تاولا راد وت اس دبا مک ار

 ددد ,یھکیا كت هد دط5 یعشدرد قارف ولد ماط ۴# ماد ۴# تاو دال" ۳

 داتا لصا دىتا دو ۷# قتس 6 رذیناغ زط همش 1 یدک

 یی رک دنت يج کیس كف دم طی دم تم قرف یردص» مک تن يديا

 یرسفهردرفن ا ی دیا نوت یزنب هبلادشوا ۴

 اید هداتفاز اکیورزب سا هی ۴ 3 هم ` 2 ردنا ع ازمصھ

 | ردکعد یدشود هاب اوب شوا یش هدنکن تا قسري کت وت یاتنمم
 یدک هدنعیاس تست درو یاد ن قزف ولد" ۷ ۴# هی نوح

 قنس دق *یور #* تاودالا بسا ل ی نو زا ربوض السا
 یدک« دنش داس تا ك ةعطق یر یرکی ین زیبا راکت انآ
 یدک دنس د اچ تا كند هد از دف ود نکش و د هدانتفا

Eیزسف؛ردرتفن شیب اک ٭ نامه هل خ نشپ رسا ول تر ادر وک  

 ۱ « نارکند تشد چر کیم راع اب نر ردیناعارصم

 ین ناز گرد و يدين ينس دلا وج تیل )یان,

 كنا هر کر ردروک دم ی انعم و )زوئلوا :لایعتسا چو یا زاغ

 .نالبا هلی لبا ین 17 زرد ره 75 ترک ڈر نایک الا دما

 دادضا هجربدبسفتوب كعفنمانا هرخآ زروک بلا شک, نشوای رتوط
 لو نالبآ یک یاب نیر لک عو نوا تا اتم

 ۷ 1 5 ۳ » سپ ۲



 ۱ بیکری انعم ۷# دیشک شا ارت ناخ شان ردرک) ۷# دک شش اانزوناژ هروت

 ؛دنلوا نست دعطق ییزوتواولد لو ا# سد ٭ هکنزحردکعد ین هکچ وا

 یه دن دب كن دهطق ىب ۵ نواقرهلو |ییکوت فصو رک ید

 ی نکا ر دز اج نیک اتار او ز فشلا نیب هلی راهتعا نعم یکی اوب هتکن
 دلتا جم قوجم رب رڪ طنایجدهدنوب زدیآاض قا ینا وا یار تقم لوا

 ۷ ناربل دفلز یدر لمس هرذ هلو

 زد هفوکش فو رعم ۴ لبنس # هکنوج ردکید لبئس ساب یسیدیکرت یاسنعم
 اب ك هحطق ی للاود شان یدک نتواند طساوا لیصهت

 OTT رک رد دزاد روز زاو قو # یدو

 "وند توق رو ۷۴ هکنوح زذکعد زنوط توق هدرکح یسدکرت یانحم

 ردعراطم ۷۴ دزازآ ید کهدتفاخ تدب كن دن و ی یک

 0 ۴# رد یاب هات (تبت)كن هع طق ی دی نوا یردسحم

 را هدرکرت % ا تاودا وید یرظ

 اخ نصا ربا راے بعق وید واکرو الع جالطصا وب هدنکر رارید دیک

 اردک د و وط واعد رک يسد کک ر یانعع ردشلوا عفاو رداد دب شا

 رنک دردکعد هلنا ودع جد ال

 م تاود الا فای یس کرد ریس ت تا دارد »۴# یکدوح ردگید مک یپکرت یانعم

 ی ديدگاه ۹

RL : ْ۱ جت : مور تآ ا سوقا  

 چار 5 ا اور ااه دید دز ردن (تٽا )یدن دا 1

 و ر × فورم ک تا۴ هکدوحت ردکعد هکوذا وص زو نیسفیکرت ئ ام

 ردرضاح نېم ۷ زیرم ۴ یر دنلوا تد كن خطة مد ییرکب وند ژو |
 تیپ كن ید بت ی کی ارد ېن تاداهحوت دمی یک دنلوا

 ۶ ال ر یزر كد ت جنر یدک هدنسنن

 8 ل نارا ن یا (تلب) یاهاشیک |
 هکنوح ردکعد اودا رکود سيه کز یانعم ۷# افیص زا یناتاخ لدر 8

 زولوا ارداعم « رک قوحاهفتسا e ی ا د ادرع> راض ۷ یزد 2

REرايا چ ارطمیرضررفت 3 .  

 7۱ یخ رکد دن یا رورو ۷ نور



ev. 4 iS نا دو جیم TE ETE aE i ED | TES FES 

 نرو و نشاآ نندرالخ ی

 تاوذالاق قساک نم یعع ۷زا یدک هدنرمشاع خم کت هططق

 ژرید بلد هدد رع ردجاغا,فورعم هلق كن هیشزاف مج ےج٭راتج٭ بکر

 ۰ ردق متشنغاشا اات بولواابس نشئ ندو ونک لمنارو رم لگ و ولاا وون روا ۱

 : او مرآب شنآرکدوبت بت( عارضہ )زدند ةر فرع یراق

 ۱ # راهشد رانو ییوئدک یه #
 1 ان دیتا ع اسم ی زیتشیفت رد شاه قا اسلا ف

 ۴ +× نشا نوا رب ۴
 للا ولد قام 9 ودک 6 هکدوح كعد هان و قایق یسینیکرت یا یا

 که دنرارخآ افنآ قیشدق 2 رانح یدک هدیرشع یزاح تاپ کلن ۵

 ریذضو رر خر شو ر 1 لار هکر اچ ترس هجو رادنوخا !تزانحو دیتا

 زول رسم . هلوا هدة زدنص د ءاب هدر هل دیه رذرضلاح هلهحورهآ "رک ردقازو الا

 ولدا نسرروک هدنازرح تفو نالا ناسل هدنسالتخا هزانح كغابمف از

 اف زداناف كمروتک هب هيرو غل وارو شملنا قاراطب ییاظ

 ۱ زدات عارصمیرسغمرذرتسفت ۷# کو كرلتلو اوتک هثب وبه و

 ۱ ا ره تسا سو اط شو اسمه *

 ۴ سوءا تيدا کا ند نوجارم (تبن)یماظن ندمطان ES ت

 | یربارب كسواط یس ڪرت یا نغم سو اط نسو اط سم ھ دشا ۷

 | هد ه.بترو هدهاج لؤا ) نو هيات ذعم یکتا سمها کک و كه زاوا
 شواط % ا غزو هجور یان] هنسارذعم رار هدلاس و نسو ۱

 نامجو ژدلفم تیر هداج نی هکر دش وقرب شفنع لاو م

۱ 

 :یاهناخ رو, کن زا ٭ تال:ناسواطو غاب قدا ةر نان کت

 مدا ترضحبواوا نامارخن هد تج لوا ند زلک هیاتناب ٭ اتر دق بک
 دواد م هے د (هتکن) ردا وه اد یعودع> ندتنچ هل السا هيلع

 تن دواب زاب هلبا واو رب .رونقوا هلبا واو یا سواط یا «دیشززاپ
E3 ناچ رت شاو |یسانعش رکا #۴  e : 

 ننال ةنیرب ندر نایب لوا) ردجالطضا دات یک 1
 یاس فور یزد نار ةد عو هدرسراف اک | هنسانعم ھ هست

 ا SF E اهر ارد نا < رایو ودینرف یی وام ده ال
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 تاب تن همان هعطق و دی دروتو ا۴ تسشن# تاو دالا ق بش اکر د اغریوص
 تب هرز 9 فالوالاحناشورپ رداب ورس ۴ یدءدنعبار
 ششدزا هجرک ۷# دشاب ادو اضطل يد دم دشابرک (قس )نالسهجاوخ
 ی هک نوچ راکوز م سفاپاو مش اب یسیبیکرتیانم ۷# دار خراب ورس ن نم نه

 یدک هدنلو اتا هجط دی دب : یمرکب ود قاباا # سا سان دفن تادا

 لب دد ۷ الو لام ند هرکص هدناوچ#

 ورد هب را او * هکنوح ردکعد شهاداف هب رآ یم .کسرب یادوم

 هناساسنعم شاماق ۴ هدنامن ۷ یدک هدنعسات تیپ كن هرشاع هم طق
 کیٹ ؛هدنسهامحا تر كن هدعط نیکی یاردس ص م رد وجده سا

 HSS اکردتیفن تادا نون یکهدنلوا رد یظفل ندنام
 اعردنادیما مکوش وش هدنزادمشچ# ۱

 4 : یی گم ید زوک مجدد هکزوخ ردکمد یال روک ییا یک یانعم

 هدنرا د۴ردهنسانعمدیما ازاحهدروب رف بکر نکل ید هدنلوا تب كن هعط

 هده داس ات :تكنهعطعق ی دبنوا یردصم هنسانعم یو ط رذلع اف منا
 2اردو ۰ ا دیدیکترف مچ هکلزوک# 1 یدک

 | رازه مان بش وزوار ود یور ندید نهج ر( تبی) یعاش

 نورما یبېیڪښ رت یاس ماب و ردرت هدا: ینرف مشچ

 ا دهب 3 ۱ ۷ تفزک ززودیداباقرغ هولا

 ابار مزاد تچ 4ش نهاشزا تب رشرهشنب د(تیپ) ظفاخ هچاوخ

 :رد#هکنوچز یکم دیدن وطب نوتا یس نکس یان# د ۴# رد ریکیرززدارح ارذنفاح

 کز دلعق یا مرکب زود نون # کر ملا تاو دالا ف قبس کیف نم
 هدنسداس تبب كندعسات هم طقود یدتوط ۷ تفزک# یدک هدنعب استي

 E ۴# تف ر کرد یدنل هلعشیدنوطیخ د# ۳ یدک 1

 من فر ور نا یادوسلدزا (تدی)ناطسهجا <

 هکنوچ ربکعد يدنوطیسيبيکرت یانعم ۴ تفکر د شهور حششدوب
 اةنآ قرسدق تفرک رک رم ا تاو دالا یقین اک رديت تادا هدول رد ۰

 لاو عارصم یریفتردرمبشم | ٭رانچزاد ا شن زا شلوا تعد#
 1 ۱ #راکشآ دولوا ندر تكفيذعوا #۷

 يا رانا a لی کین تا

 ر
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 6در تد شهروند هذقدلواپلاغ# ر 9 ۸ نه

 و: 3 7 اکا ٭ هکتوح زدک ماد یدتلا لا .ینسنب ئ

 × دروخزاب یدلوا تولغم تولد زر دم Ê ها

 سبد ڪڪر یاضم ۴ یروخ ی یزاب هج یھب نرد نلحز
ERRكن دعط ییفنلا یجارکم وید رب کا زار لک  

 ملکنم مکه نن ردیضاعوید یدب # دروخ ىدا هد جرش یاب ۰

ip 3غار ' اغوغىدليادرك ا ی شو  
 | بوك هقوف 9 یناوکنس نره جنوب ی كانهمه# لتشا 6 ج

 شات دعطد ی دی , یر کروند ی دابا ۴ درک ع او :ie ل موى زەد

 ۰, ¥ عادو یدتپا درک ونجش تد4 م

 ی۶ی یدلبا شوفل e نمک نسلبکسز یاتنعف ۴ تعاز, ۶ سوح ب

 تن لنت هعظطو نکا ويد دی ۲ ترم RT ایی قامت

 افنآ بس قس دف ورک ۴ هام الملز وك ۈچ ۇئ شوخ ۴ ئ ډکی هنس

 مس کو لف یک یوو اواو یادی هم ا
 ف هکن وچردک ید دف يخ ر وع هرزوایشاب یمن ڪر یاس

 قبس اه ےک ذیل وسما مھم :نیش ۷# یدک, زا وب د

 رد ید هیتر رد سع# هلو ۷# هط ملا تاودالآ ۱

 یدک هدننماخ تب هم ؛ یو راد ید نق ٭ ت ک

 ۱ هر ̀ ¥ تسشواژورپ هلا: ىب لک 0

 صدور نوک # زۆر هکنوج ردکعد یدروتوا هک سبک یا ۱

 دا ید هدعتوم ءب یهدناوا یی دات تیپ
 دهد س يج

۲۷ ۵:۳9 a ۷ 

 ٽي ك نقی بد سنج تم یه 2
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 ۱ مور یب ی یعلیاقرق هلنی ونْیمو ودیدوو × دام و ق ەدن

ap sen حب 

 | هنتسانعم یدبل N CRETE im 1 دی

 ید ۶ هدنسن ا تس كن ہے طو یمتازون وا رام د

 ۱ 2 روج نادهجو معو شونزر ماجز ناور: لالا ناطسهجاو

 1 یدک هدنسیب | ۳ تال كن هحطق درد نوا ويد مدي مددوخ

 | :تساروا هک ان درک ون نم لدار شوت روز و اما

 1 تفل E ناونساوا شوخ زک هبهلو نو نلوازربخ ےک بغ نکند :



 فو ۱ ۱ £

 |, , # هوا كاچنئزغاب هکلوا قاطرب هنیس # ردرسفت نکلا
 حورجلد(تبب)یروب شو اچ ىزغاب مار اقا
 هژزوا ىا یتسیبیکر ى انە ¥ اطر رب هنسهش تب ورا دا ۴ اتش هدنفخا 1۷(
 ۳۹ یال یز کلا اد لیکو ک 3۴ نباش هک وک رد سکءدس ا

 3 از هکر نا ثباوتفالایفقبسام اک للعت نم ر ۴ یدک هد لب
 اد ناقاطلاوذ اهراس | نالواتلاق کن اییح» تستر ٹاقو هردندهورکو

 CGD RA هرگیف اردک 4د یذزک ب ولب .قوح * ۱

 : روت 6 هرالع اینو رنک ید یورو کز هک ول یبتسیک هاو

 | هد هستم بط ترمه رد کل

 Pasi دز 3۴ م عفاف ردیا مایا یکعدیدازد هلی تکرخ ترک ایز

O Eت دپ نهن روم شوب ہراک یه ۰  e 

 هد ی یر ین دو رو » مه

 یتیم او دثبعو هدوهبب یه هکنوچ ردکعید بوضم ها
 ید اد اےنپ ز ۳ ءاههکنوچ هثسانعم توسنم ها راک ید هدنرشعینات ۱

 »6 ارام :زفاک طبسوکادناتعم كنا *

 ۹ 1 ) یی قهودیدش نامه یک # ارچام لاک |

 7 لدقوشردن مایک تانعم:۷:ینارخامنفاک هلفس ںیم ٤ درک

 زردپالامتسا هدافح ونغم یفاقو ها روقوا نفاک هلی ام 3 سایقلاریع یل

iie |بنر ۱م  VER Raga 
 ۱ کا اداب لک ی نکردن چ( تیم )ی اظ

 کوین تا درد گچ دای د سقوط یی یان نیک
 :هعذیف ییچوا زات ازد طز دیم ام 6 تشاد هک رمل ا تاو دالا ق
 دیا تارات ین هکنوچ ل درست # ایحو مزمشیب .یدکب هدنسداس تب

 ید ر٠ تیلو تنی لاد ج بطة نر قرفوید# نوا .مرشیتینم اک |
 ba ۳ دو ادا نبك د یدر اپ يناج واز
 ۷ ۱ رعنا لاک تب ة2 ولدوا به هی و ارم و

 ۳ 0 دهن ۴ رب چ ناگ ی یر د نشا هک یشن ی انعم |
RINGد 2 هلو تاپ كف هرکی د كا د  

 نل اعم س ok هک 2 2 تم وا قب۴ وافر چ نی 1
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 1 9۵ ج
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 | ریگت

e E ee E 4 
 rar زا 3: هری 96 هکنوح ردکعد یادلوا شاف یی جن

 میل دش ود تسمه نکا هد طق ی ربط

 ۱ % دورفدمآ یدو ل یدباتزمسآ نو ر یا

 امن سس دو 4 سما" 3 هکنودار ذکی ۍالاک ځغاش ایسا :

 هنسانعم یعاسشا هلا لادو یردبم# كندو دلی هارو تفت دو

 ۱ ۱ ٩ دورف شیآید دننزرآقلوم 9 7

 | ترش يزد با کیو ردكم دی دترا نی وضیښنیکرتيانع
 یازو ی هشلن تا کرحب كتاف دک ذوق ۴ند ری و اش

E 1دیلی سام ند ظل :نادو نف : هلللإ ل او ین ةد زا  
 | یدک هدشاولع كن داخ همیبطف یازف ققق ندب 9م

i ۸ ۴# یدهتسددشییک هاو تیر طعم ١ 

 ىلا ا ك تب سس .هکنوح و دکعد یدلوا ؛ هند تیکت 2

 قیشاکهتسانهمیدلو اتش یدک هام ر رن تالتة ظن نی
 ید ەت دک هنیدآ | هرانممه %5

Yuiطتدنس ب5 ندومم(تد  E gg EE 

 زبکعد یو لک ییا کر :یابشعم» 2 او یو ی

N۳ 9 يز مکس شجرونید هدقدلو' ا الکی ران  

 هر ناهد هما 7 ا دل کس ةکنوخ یکی کسی 1

 هدشنماحتنب گان هعطق یبزوقط یبدیدزوا یر 3۴ دلبر شر 7

 ناشاد خا یاد نایقاصق دنا :

 ف 

 دزوچ(مت ۱
 ۷ کد یخ هفت ا

 | دناداو شنا 173۳: اتشف نی سن لس نایت ام (تیب) یلمادب

 ویدیو ۷ نویس دن یی یاب هامور
 ءاب و یرشک تنیس 38 دس 3 یدک هداوا پټ ۳

 ادهنسانعم تیس هنر هپارع اپ نکنی نم بلد عن
 بل رنو 79۴ والا فک هک سە دوخ يد هر فی

 مووی ونک دوش هکنونچ نیکی دا نکنی

 ۲ زدینزافیدا#دلابی# هنسانعمشبان رم یدک هر ۱



 زولوا همان« شکوطیغابا هجریدقتوبردعقاو هلا هل مع نیس هدننس هه
 ید هدنوب ار تیوید شنکوط هدرسفا میک هنن رولوا بسا ندنکلّوا

 اوا الام د6 راذتعا چد ی دنیا دروآ زاب

 ایاز ۳۹ ورا 2 زاد مه وز شو مک( تی ) یک

 دوزیک#زاب "۷ هکنودنردکعدیدرونکو رک ی اکر یاذعم3 دننکیدررآ

 سس او ارم یه یار ورائد دیرش یابی حق یارب ۱

 یدک زا تیب ادم یهاجوارکب ینهدخو ماکتع وام یکتا

 0 ۴ كالرذع عالمای را عاب ۴

 sl 71 نر زا تنارذعوت زا درب دب نوح (؛تد) یر زینب اص

 :)رد شنا چ ظن تغب !طایدنفایانینومموب ۴ دنا ةداد ترا رقیب لاح

 توغر دش رب زنوخرکا ٭ هنادیم یدراک زكر لب( كنارذع,نازازم

 ازد ییک د رذع ناب وط یب کرت یادم 2 یروعت هک لا
 یکم هداسهبار تات اه طعف یر قرقوبد یاب واح # دز یر هکبوج

 1 ۱6 ۷ 4 ۴# تا ملهازونید هدشدار ال لر ۲ ح

 هک ذیوکیعدنرس# ملکی ناهد کج هاوخج دن رھارالان ( تیب )ورم خ رم
 دمآ کوج ردکعدیدلگ هخاراطیسب 30 نکاداب رف ماد مآ تنم

 وید راط 6 لنت ۷ یدکع هدناوآ تب تانهدطق یزو فط یرکب وید یدلک
 هيل 1 یاهو یا چیز تن قیر

 دز دار ۴ چب الو اند دسزواب اراط 87 ۸

 ۰ 7 دف دن تم هگو رک ددل نم ویزا

 درب رب هزوک هب هم ضحوا هدن دیدن اق م هدالا ق د هلواب :هراشن کل

 لهذا دوو ته هسناوا قیبطق نچ ساتما نوتید الو ش شما :
 ار مود > اه هدنفح ئاوا یانگ یدک. ور کب

 3 ۳ بیم ۳ اید تاک یا هکنوجراذکید هدر 9 ا ا
 i 5 یا عصر ۱ ردو ةرظتادا هد وعءاب یو یی ار تدب كن هع طق +

 دف هرز دک ی دیتنا ښنمغ کپ 2 کر تاوذالا ف تب ۰

 9 اھا نیما وری یی کیر ايما

 + اا تي ۳ قرن طو ی 4 د ةا ويد قالو دیش هر



 ؛ردکعدیدابش وا واوید ۳3۳ وک یا تارا یار رک

 | تس كن هع ط3 ید یرکب وید زوکم شحن هکنوح راده رها تب ۱
 ۱ یف كەس راف عج ۱۴ دیهخ * ردا ربع ء2۴ نیش. یب

 ردیضام ندنلیل ندهد ۳ , رس که ۳ ء

 2 5 نا شکتماد ملا زنان 3 ۲ را 9

 ۰ ایندپ رقوبد کیا ۰ نفاد هکتوح ردکع درا بک یان
 [ «بلاح ییدلوا ۱ یدک" هدنتنآ یکی تنهام ءا

 [ ردعج تادا ن نونو فلا یک هدنرخا 1 یدک هدنتبب یادی ان طعق یا ن

 ٭ ناوزورس لزوکولن وا نژوا لر ۳
 نآ نسح غاب زدد ولرک %* ناب ارد ونا و ناب نا ک 0

 ۱ ورس هكنۈخ ردکع دورس یف نک ی دکر قانعم 9 ران نوز وا

 هقرطره یراخ اشک زانورنس یر ردراو یعون وا هک ڈش جافا یف

 راونهابا رس شاب یرغوطع یراخاش هکداز آور ییدیرباو) رولوا لاک
 دولوا خاش شب ورغول یکیایضا هک یهنتو رس دیر و) نواز نوزوپ
 ۰ یدک هدنسم ات ِتش كنعد 4 هند هم لسان عم ییدیک # ناور

 ۰ > ا واز زدکفد یکیلمززوک نو ات

 1 هج اوخ )زاربد یکلمروکزوب هدیکرت اکا هک هده یک درب و هنلک لذوکت 7
 |  اعورب ناجولد میهن! هجو رد# اره یش اد اک رک اور ءا نا (یدس) ناب
 OEE ٰیزکن وی درو ۴ور هکنوخ اد دکر فود

 لی هو ییزکس یوا هدلاح یخاداوا چک تفصوا کشا

 ۷۴# اشک ەرهخت ردیداروضءیه ۴ 7 یکم دا ۰

  «رهحیرطرهربد اب نوتکب کو شورف شافنوفد قر( تیب )ناس هجا
 هکن وخ 7 هجا ز رو 7 فصو هدنلضا # دراد یا 5

 ردففح لعام مادوخاب شا * اشک حو عو نم

 یدک هدنش یک كاد هو یر کب رشاش رضا €

pe o۴ رارقرب ردکعد یدلوادرشفاب « 
 ید ی رک: قلد قانا %1 ر ¥ هکد وح ردکعد یدلوص قاا ن ی

 :لیصا ردیظ هل ندرمشفهلب سنگ تناف#د شف یر ها تی
 یدک هدنهسات تیپ كئدهعطق ی قرد لوعفعمب ا کتی دیا ندرش

 ےس سا ےن :
 ةو 3

Nb e 1 
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 الب یی کرن یانعم 36 یروخج* رامهجنرهپ هند زمز ف نرز# روخع
 هباس تا كنو ءم ین کای رد نالر نا ۷# هکینوخ ردکع د 2

 ام به ىج وا ید لبه نادولو ۷# یک
  Nl isa: Nو 7 رکود کچ قام نرود

ss کی اا سن LAE یانعم 

 رنو فا ره یاد یکی كد ط5 یکنزونط

 ا تاب لب د یقه × نفرت يدمر یکم ۵ نا

 ox ky نود یشروک هدیدنازابل رک )ن ¦ ئامار E ی 1

 ۲ ۱ ةویددروق × لکه کودک هدزوق شو کروم ی هم هد کر یا: 7

 | ks زن یی دی ییز درون ارایه تر ی

 دف ندید یرد صف: ةت سانعھا شەروك هدید ید هداتب ی ۳1 اد

 1 a eet راما شما ندرلش قوح نعد# ر

 ااتضبا زکلات دوخناب رانو ا خاضیا یلوا غار ھم ا ۳

  ردنسح ید تلفن نو ماف | شساسنقم کتراختاا قوبس بوئلوا دز
 اچ اا کوج ا6ک ناکلااشخ) یال جانم

 :دولءاظ لی من صق یر و ئاو لک قن انجم تھ نود

 2 از مش یل کچ وا یمرکد كن وثعوب وید دصق# هاتوک  هکنرح

 ی وب یا كنهعطق یینادرد"قرق وید PELs ما: یدک
 ا ب ۸ جبر عج ںی هادی و ای

HE jروح ین همدآ هأب وب قد دیک اوکو شب روس یخ  : 
 ر تا ترب لباد عمق یر کام رکو ود ن د ةر# هکنوخ اد
 1 :روجبلبا پھ نیمو كنهدودم ۵سزام وات # هرس # یدک

 3 Nh eh تهتبش ل ایفا EERE 8 هاشم

 اب ر دہ ھز یدل اغ یراق یاده د
EEاو ه ارد هکنوحردکعذا قناءوا ین مدد یبا دیکر  

 ات قسادق ٭ رغم یدک هد نین کک كنءاخ
 8 ۴ د.هج شعنج مد هارو

 (تبب)یدنجن لاک هتسانعم یدلاربخب یکی ندب ولطف دیهخ شاخ

 ده ۲ ج ی تننادما ناب )رک یدال داصق ے3 رخ نھ ناخ



 زر لس رو شوق
 1 دسر

 ِ هد یکی نی دی رکود لد ناب و دو ناه ی

 ۵4 9 ۰96 داد تنو شلکهنادنعم یدچ اف 4 جرم e مد

 ۱ ا: یت یهرکب قد هدر اتش چ اوب

 س هر 1C رکن ولدیدر و ی

 ES دامو از ب هدیدنیاتلزع ۰

قنساکف عا رد 6 هکنوجب ردکمدیدوف ز راد سکسی
. 

 و هدنعداز تاب کا ظ 5 یک زوق مرکب وید هسک وکر تب

دنمباز تیب همیق یدک و ناز ی
 # دا ون یدک ه

1 ندخل هدر تب. ك هد, یاب نوا  یداسشم می
 

 يرتهودوسهه مار < نامه 4 سند یهو یا وزا درک جن وی

LIR 0۳۴# نادع رّواوا كاعد ید الر  

 3K ةو ردکیدا یا وب یاب نیس اندا ین

۳ ءا زا قدك ەدشیب نک کس كند ءطق چ دپ رک ود ید
 

 سن ی هند وکیا * ول تب اودال افق کد ری

 یدقس هدناوا اب : كن دم طق یک قوی د وب * ی ) ی ؛ ید هی

 ۹ هدزالاب هات نسو | رب صبح 9 داوود
7 r 

 الت نوا ستم (تی) وزر زولک هدنساهم انا و
 کید يدرواوزادو یکی ایسار یاب ران 1

 با ھت ادو یف نم كنهدوم هی رافن اپ, دن ها کن
 0 کنه اف مج و نوک

 1 هد طق ولد ها XK Yb ۴ هنس اتم یع هخاپ,راولشو تا OE 1 هی ى

Eiیردعط , ییشفرف یر ردلومفم مس هوز6 ید هوا تب  

 8 ۳ ےک واهدناشهارپ تنسد #
 2 ۲ ید اا را ب

دک دش ارت رک 2
 كتب یگدرد ورو هل ۱ نادنول یاس مکه تن 

 3 ار اور اریکچ تچ دزد ندرروخر اما .. / یدک 9

 نام تم ویا (تیت) نا اس ی
SCLو 9  

 4 + ف «



 ا

 3 تلخ ان وا مک دلوش نکا ۴ بهداد تی تن هو فا جی یکی وید لا تسد # یدک ا ۰ ار تیپ كهنت معتم طف ید وب نا ٭ میم اک نھی دز ۱ وخ رد 2 هد ندا او س کر اعم # مزاد سوٹ بر 1
 ا اعم هسک نایمتوط نر یماباپ و لای ون تل ينلخا ۶# یدک داس تر تان هجصق ی وا ی اید منا ندنک یردبصم رده عاف [ هی دو و واو دوا ۱ کو هنری رپ ورد تو ومد هارد قاک |

 3 ۷ فلج سوت ننیداوب ابا 7 : ,ردرببه 8

oe E RIND ) 
 اوو بج ناب یدلاقی راهی | :ربعارصیو یرفلردرسفع ۹9۳ یا نانعرش شبسدز هداضمیداوا یدک نس جاوب كنهعطقیبتلان وا ویدزاربچ اپاحتردیفن تا داپ دکب وچددزج | zii خب دره یسییکر ان ضلع نو ناومح تا |

 ۱ رز نوه ریکع» ید ن گرید ی
 رش ردٌمافرپسو هو نیش انا یب ا نع ۴ سد 7 ۴ن
 ولو SERIES %: هدو FOOTE جوان سنق دی وا دل لد # کپی سکوی کا | ۷ تو A هدونلد# ۱ 1 سم یر دیر هام یک لا یی نا ۱ :هدنحرس یسداس تبب تنهعطق ی قرشوبد ید

E ASتل [ضارعا يه ندناشف ن یاد  > 
 ح # نارلد نانهد بوک ماج # 3 ےک هدنرشاف تیپ ندعطق یضکیا قرفود نمایم[ بت ږد نان تیپ كنوع ید قزد و ید تان کا تریکع د ا كنانعي قچجاص لنایسیدیکرت یانعم ۰: :نفرکرملد نمادو دناده ی نا شفرلدزا نماد ناطسهکب نایات ( ااا و ۱
 اا او قاذك |

 ait وک nisk ین قرف
E TE 

 5 هلوآ



o 
 ]نفر دیتییگآ سوری سو

 ةع لعاقمتسا ی هاچ ۱

peer هدنیسداس تاب کات لوا ةهیعطق نو هلو نا ها یک ن 

 اب نسودنوکوا مھ اه او رق 13 ۱ ۱

 راكب با هدب زاب وقت هک +۰ ازم یاب انکو ن نزا ت ما ج |
 یب اوت ۷ مولف راب ۴ هکنوحت رک د ینو دزان یون ن ئا

 رام یدک یا بو  sFی 1

O RP در کماک یا: لس هايل ارو مد r 7 ۷ 

 قاب وفد ۷ هکنوح ردکد هب یر ۇيالۋ ى ان ےک

 یر هد لب رو * یدکی هدناوا تیب كلا هعطق یون رک وب
 ید هاش شاعالا %* زاکم اک ی تاک هناا شل خانه نی ۱

 ر دیاطح :نذوماسمیقت درگ زړ وود لخد ۰ .درسفمو رتن تی

 4م درک اوندرب یور یدتنا تنازع ویو
 یر ءدان  ORTEیوا (تب) قم .دآ

 ناتا فما# هر وآراویدن یواز ناتان ئو زارو وو ۴ اخد تارک دز
 ر نان کلم ید هزاوید یاروپ قد  yiقد زو ۷ یو د

 ی رد هی در نادا ۴ رب یدکی هتنلواثب كن هع ی دی یر

 ا یداج تد کد ع سشاطف نقلا نوا راوید# ۴ هکر ف 1

 ی دا یجرکس نهم طة لبیک ویلا ۷ درک یدک

  #1 1 Re ۸درکراذبد یدلبا 9

 دا ه۱ دیوس :نیمززا مشجود (تلن) انهزو فسوب زا سو ۴
 لاک # راد د4 و درد ەلب وب دیم ږ کرت قانو دادید او

 درک زاناو ز اظ قمه رو ی ك نەدر لاو یرسنیک کد
 شل وب تیتسا راو د نالو ایدی یمن مر و آی و

ay ناب نا طبیب 6 تسرداد مه در هج (تپ) ین ۴ 

 راوبد ۱ دوخ 'ریایکیداراورد قلب نوک یاس ار

 ی دن ۰ نسب تاب , كن هع طق یو قط وب قلبا * تسپ د %*. نا ی

  Ck"سد نر ز هرزوا بولساون نمب# ۰ ب
FF هم ابن یاد * ناو ین رمتسد ور تا ناب 



o 

 راد اه دعو ءاب یکهدسنلوا ۴ ِتشدپ # یدک ةدنعباس ترب كنب هعطق
 میکس هدنرشاع تن كن هعطف ىن زۇَةظ وود هوا × تشد ٭# زدهیدمت

 ٥ ۴ ت سو كب یاغنادند تع #
 :وح ردک د شدد یفنیچردبیکرت فصو هدنلصا همانفریف انک

 هع طق ی دب ی رک وید شید ۷ نادند * فو زوم ۴ تحت #۴

 لا هبتح ءاب و س كن هدو دم هم ءاخ یادی هدنتس یھکیا

 انتم ین دج ررففخم لغافتسا دوخاب ریعاعرما ندنظفل ندیاخ
 تخسر اک هشدا لکشم شمرونید یه#

 دسداس تب كاز هعطق یکترب یم رکب وید س وا ٭ راک ٭ هکنوح

 دیک ها ٹر كن هته طف ئچکیا وید یف ۴# تس# یدک

 ۱ 1 ES تو رکرسرپ ةر یدریا ۱ هضم ۴#

 | كخافو كنار # قر # ردکءعد یدّیوط نامرف هرزوا شاب ناک یاس
 ةن اهم یهاشداب ر نامرفهدهسیا هنسانعمیزاب و طخ ردقندای مو یزدعتف

 منت روم هغو درداک اضق(تس)یناعلاوباردشلوایرع هدشنایمسرافلها
 بس اک ىلع مب # رب # هدرک : قارت نینح ترو یاری # هدر

 هدلوا تس كن 3*۸ ی دب ب یجرطد د ولد ساب # رس # دنکر لاتاوذالاق

 ۱ کم هتسدأس تا ك هغطد ییزوقط ود یدنوط #تفرک یدک

 3 1 نف رک زدکعد یدنیا لوبق مه ۴ 1329

 ری هک یزءهر نخوس هاوار عل قلد نیا نه «( تل ) لذا هجاوخ

 نایب "7 یدتوطش کوک ن Si ا شد اشور ەم
 هد جوا ادع ترت وتو اد نیکو کر هک ودر دکع د یا توط

 انآ 1 ۷ تفرک ۴# ردیاهدافا قلع یتددلوا هنسانعم لل عربو یدک
 ES نازار دناللا ناونعو ریک #

 قیس اک هتسانع» شان هرس ۴ هکنوخردکعد نلرغآ شاب یهیدیکرت یانعم
 یدک هدنرشع یداح تس كن هعطق یعللاقرف وید رغآ#*نارک

 E ۱ هناا نارو رفروسد ههزعم د#

 ۸ اتدشو دا لع تقورد تسذا دب( ( تش )نیدلاد عال طة لاد وم قاذك

 لزعلادعب بصانم لهارتکآ ارز 3 هللدمح هلند ناخ نآر ق هاش مک
 د وهم یراقدلوا لوغشم ەغمۈقۆا نآرقو هتک زام هدحالص تزوص

 یی



too 

 د دحوم ءاب کهدنلوا # راکب یدک هدنلوا تیب كن هدطق یجزوت
 یدکهدنسداس تبن كنەعطق یر یمرکب وندشیا ٭ راک ۴ ردنوګا هی

 ۷# رارقر دکعرب و هشيا نیم شا

 هاتف ماعطالک سا هکنوح رد هنساسعم كم ماعطیسدکرت ی یا

 یدک هدنعیاس تد كن هعطقیمدرد قرف یو عقم سا ردردص نا

 ا۴ریجو یوم روئید هشیا وب ك *

 رر د ځد نعورو یوم هدانعموب رولوا یخ لبکج > ليف ندربجن هکنو

 ۱ زد لیقیسیبیکرت یانعمز زی دهکچ جلیق نده اب هشدایالوق هد,

 رج # یدک هدنتش یتشکیا E هعطقیعنللا وید لبق ۴یوم % کوب

 ر دادی دلو اکو اتوم . رد برع لا
 یوملثموالثم نونک #۱دوب لکو هزوملثموا لذم یدان(تبب )یرونا یک
 a ارج یسیدیکر یانعم رارد یدشود هروءاح شبا هدنکرت + تار

 ي رکس كن هعطدیغچوا قرق ود همرج# هزوم کوچ دد د روما

 یدک هدنلوا تیب كن هرشاع ٌهعطقوبد روماجا# لک یدسک هد
i ET۷ دایعردنونزا هاد د نکنر لاخ#  

 ردک-ءد قارنظ ولکنر یسیدیکر یانضم هم ايو رش ی اذک
 اخ * یدک هدسناونع كن هعطق ىج جوا ۴# نیکنر# هکنوم

 ید ےک هدد یمنج وا كن و ی رب ی رکی وید قا ۲

 د# داد تسدردکعد یدر و لاتصرف * ۱

 # داد تس د هک ارنآ ون سوب تس د فی یشن ( تب ) مات

 | ردکعدیدرب و لا یسیبیکرت یانعم *مبو رد نیمز ناسب سدتفا
 یدک هدعب ار تیب كن هعطق یی الب ر ولا تیبا

 يد هم ادیب رکن طق یجنرب یک ؛ ود ی درب و ۴# دا

 ۰۴ ثش کو هآ یرامد تص ۳ *

 درک ست نفر یم شپ * تش ذکو پانل یشحو نآ ل فاغ(تیی )عاف
 | *وهآ * هکنوخ ردکعد یدک ناربج یسیبیکرتیانعم ٭* تشذکو هآتف

 ید #ت نک یا هدزتب یو كن هه طق ی جندب لوید ناربج
 ۹ : 1 تشدب كس رکی ردلع٤عد نوسنک بولقښب * ا

 ین قرقوبد ِ رسا کریو قوا ییزو یان

۳۹ ut hit 3 

1 | 
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 هدنتیب یه :وا نوا كن هعط یصصشب قرف یردصمردلوعفم مسا
 »ناب یدتایلصا تسب ناونصیسا :

 دو و ناونعتسا # تا کانی نون كنزا هک نمناونعتسا (تبب)یصآ
 سا × هکنوحردکیدیدلغب کک یمییکز یانعد#دناهتسب نو نج و داهرف
 و سد 3۴ تسب ۴ یدک هدب یل نوا كن هعطق یمن رکس قرف وید کک

 < نس نا درادن هن زدقوډ لسا اعنا
 ۳ ۱ هکنوحر دح الطصا ی ۳ هدیکز وددزءوط لمنزوسوب یسییکو یانعم
 ۱ KAS لغو تا هلد راهظا كناهو یر. كب دیقوف مات
 ةساک ردیفن تادا نون هکنوحزدلاضتسا ین ۱ درادن ٭ یک ساساو تڪ
 يدر نوا یرد ضم ردعراستصم # دزاد ٭ هک ملا تاو دالا ی
 ؛دنابار تدب ك هثلات ةعطة ودول نا یدک هدنمتداس تب كئهعط

 دع هدننمات تس كن هءطق یجنرب زوئواوید زوس »+ نه“ ¥ یدک ۱
 8 : د نز:تشکنا شارپ نیززرعا هرآ ٭

 درانی زا هلان »۴ رات تازب دنز تشکنا هک رتحره هجز (تبی)یفرع
 | ردکعد روا ق راب هرز وا یاذود ىه يڪ را یاتما۴ زاوآ درا زب ۱

 وید قادود #بل # ةكرملا تاودالا ف قبساک ىلع ەع# رب ۷ هکن نخ ۱
iS ۱ارد دن اغرمعص چ نیش یدک" هدد : یھکیا گز.هعطو یدب  

 یدک هدنعب ار تبب کن ه-عطق ید ی رکن ولد قهراب *تشکنا
 اینک هدنعداس تب ك هعطق يحرق یردصء ردرضاح ما 3 نزا

 e # ارس و زا ی دک اینکر ب
 ۷ تفز هک وجر دکعد یداقب شاطو ید کص یسیکرت ئا عف
 اشا # لنس یدک یاری لن هتهطق شاید یب
 ی ف # تسل ۴ یدک هدنعسات ٹپ كن هعطق یک :ا وید

 ۷ تان تروص روند شیارب هنس *
 ۱ | تروص نیدنچ تسب#وزرا [نیجرکزوص شخر رب وص تشاد( تب عاش
 | نو ون هکنوج ردهدننوعع «یراغب تروصهدیکر #وزرانا تنا : تروصو
 ۱ : راک تها تآ ید تزونضشیا هسلوب# RK  ردهبقان
 | تام یسییکز یاس ید ی دریک" هني وص شنا هدنوعصموب هدیکرت

 ۱ ِگ رکب ولد یدلک زا دمآ ی 1۳م ون هب نا# کنوحردکعد یدلک "
1 

 1 یهزونط



doe) 

 بل اونو هفتو هدیدج نانو هصحو هدف و عفن مع هلرعص كلاط# هو

 ید بل هدنس دات تدبکكت هعطق یمزوقط وب دا یدل دبات 3

 ۳ تبادل قفاومزاب ید مه 3% ۱
1 

 ویو ا كي ۷ هکب نوح دکعذ یدروتوارب یسییکر ی انعم ماف رش یفاذ

 كن هعط نیزوفط#تسشن ۷ یدک هدنلوا تدب كن هعطق یمزوعطنو

 ۴ نیبهات وک نالوا شلکب كىیرکذ# ید هدنعبار زا

 ' سکر نوج هک # نیب هنوک مم نحادایدنکرب تشافدمهب (تسبر) یدن۵

 ی روک هصق)ردبب ۷۳ بوت 2« دزا دیمدابنشهمر و و ۱

 كن دودس# ۵ همدو ءانو ىع لنهدود «ضاک ۴ هاتوک ۴ ۷ اا

 ینیک نت فص و٭ نیب ہند اسنعم رب تضق و هصق هلیااه رای مظا و یئ
 یدک هداوا تدب كنهعب ط ی دب نوا قد هلو

 >۴ نیم :ناکرارپد هنن زیب تروشم# ۱تا

 دنراد نیء راکھ درد ( تدب )نصا رولک ەد هنا عف ترم شع عضوم یر ےھ 2

aردکع دناکمولاک یسب کر ی انعم هداب ماجه درکړ ای! هداب ناربو# سکرت  

 تاب كن هعط یینکنآیجرکب ویدرب ۲ نیمز# هفوکشفوعم# لک # هکنوح

 یدلوا ی کر : فصو یخ او عدقلادعب ید لک بز ىلا یدک

 ۱۴ تشذکرد شش كعد یدتک یاله ۱

 یک: اوید هک بش # هکنوج ردکعد یدنکه چک یسک رت یان
 دی ) ردنبسح تادا رد# ید یخ تب كن هعطق و

 كن هج نیشو یف كن هبچلاذو یم كنهیسراف فاک # تشذک هکر لآ
 هنس ابنعم یدک رد نضام نداننظفل نتشذک لا هیف وق ءانو یوکس

 تک رس زا با یدک نرشیاشپ و يه ۱
 بآ تشذک نتیربکتسدارافو نابابیییاب رد نش (تیب) نالس هقناوخ

 ۷۳ هدیکزت یسیییگرت یابنجم ۴# نزییاب و تشد یابهج نانلسترسزا

 نمی ۷# زا یو رعم ۴# تآ * کوا زو هدننوع ع ی ۳۳۹ 2 ندشاب

 فنا قسدق # تشذک * هنسانعم شاب#سس# تاودالآف قبس اک

 #ناتبع ردشلواوازک هتنکشلک#
 رکد دفکشاهلک# | یندحس یے :رهل درد تدهد زاتسه ( تیب )ی را 2۶ نیس ۰

 هفکش وج راذکعد لوک شملجا یسبلب کرتیانعم ایمن
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 ه٤ هدرخ لاسس مسواو هرکصند همن ءاغ هک اماف ) ید هدنزشاع
 هسامک قفواو لیلق نعم # درخ * هکنوچ باشو نسلا لیلق

 × ندزون از هک یظعت یدنید#
 اتر دنزونازدیهانب نافب رح# دنزول م دشروخت یحارسم (تیب) یدوعط

 هع طق ید یرکب ویدزید# ون از# هک ور د؟عد قمزوازرد ییسیدبک
 # ندیا نعطهقلخ یدالوا زادنا لوا ۴ ِ هد دن اس ترب كن هعطق یمفرقوید قنروا#ندز# ید هدنمبارتب
 رک, ق رهلوا ییکرتفصو ٭ زادنا# یدک هدنرشاع تیب له یطق ور قرفوب دقوا# كوان# هکنوح ردکعد یه قوا یسیدیکرت یابثعم

 ۱ * ما یبآ لابفاو تلود #۴ ۱
 وبا را زا نفس بمب بت بار شراکد کیم (تیپ)بئاص
 وزعم بآ # هکنوجردکعد وص زمهنک زیدیسیدیکر یانعم ات سنشور

 ید ار تیب تن هعطق یا درد قرق وی ماکل ر هع مار دفن تاد ا٭۴ ب

 × مایتهدنستلود وت ی :وجردبآ# یدک

 یاساعم همانفرشینا ذکه نسانعم هدکفرمصن كنس ماعروما وعملا قاذك
 یف عج #رذد#فوزعم *بآ# هکنوچردکعید وص هدکغامرا یسیبیکر ت
 یدک هدنسهاخسلن هعبار هعطقو دقمرا# یوح# ناودالاق قبس

 یدک هدنسب یمکیا كنهسعطق ینو اوبد نس# وت
 ۱ 4 ۷# دنک ارپ ردیا ناسحا هلفقذما#

 قبساکل عینعع رب هکنوج ردکعدرابا هرزوا قابا یسیدکو یانعم
 هدشبار تیب كن هعطذیم دب ییرکت ولد قادا هک ای# ةكرملا تاودالاق ۰

 یدک هد تیب یصکیا كن هعطق یهجواییلا ویدرلبآ # دنک ٭ یدک

 ٭ دنک ادیب كعدرلبا راکشآ #
 كب ۰-۵ طعد یکتا زون وا وید راکشاو رهاظ عع ال ادب # هکنوح
 ۷ ر اکشآ ٭ یدک افن ۷# دنک # یدک هدست یصج وا
 یدنینلقنج ند رفت هلیبسح ین ويش هدير ردیسراف ید

 1 # تسد هف ط ردکعد یدزوک هداف #

 هکنوح ردکعد یدلغب دیدح لامو هصخو عفنو هداف ینینیکرت یاتنعم

 .هفرط

۰ 

۳ 



 .O ۱ ۱ تین 1

 الشم رونل وا قالطا هد ادضا هل تاب هکلب ر ولکح هد هنس ا

 رد رعشم نا عارص مکه تت یب .کح هعب را طالخاو هسعب را لوس

 ۴# دیدادضا كن د رد یرهب هکنوحن# ۱

 | همبش*نیشو ینوکسکان همچءاخو یف كن هدودم هر مه# میخ هکنوچ
 | فلامج تادا هنر خ آرد هنسانعم دنضلصالا ملا محو یرسک كن هدو

 هد ما یا چچ یی ات قحالنول

 | یرونا ممکح یکن اکرم یدلوا لمعتسمهدنماقم دزفم هکلب یدلوا بلاغ

 | ٭ تسردپ هن هکنانحردام راح# ناهشخآ دیلاوم دنززف هسا( ةد 5)

 يشخا دبا هروص ةمفلا ۱ تسرذک انهسو هنوراج نان#تاقیداپ هنامز رب نکا

 یانعمو یتسلصا یانعم هلا هروصم یرعت سم رربد جد ناهشخاو

 ] بس ناز# دندضرکت کب عیابط نوح (تد )ريد درهدنا عج یتسحالط

 ۱ ا اب ر باح | شاواناشورف ناد # ناهشخا دنا هنگ

 | هنسا نعم ار بحاص ٭ ناشورف ند ٭ هکنوچ دمانفرش ین ,از:کبح

 | نرد ردییکرت فصو هدنانصا شو رف ند ردیسیعچ كشوف نحو نالو
 ۱ لعافمسآ دوخاب سنماح رها هلي كناف شور هکنوح هنس انعم ی

 یدک هدنرخا ترب كن ه عطف یر و یر ی هنود

 | ٩ او زا دقن یخاد هقنا نمک
 ] تسب یوز هکر ز ناک ۴ تسر ھاطو مھ ت طاب لوبق یاب (تش)یدانآزنش

 مولعم # دقن# هکنوحرد هلی وب یخدیسیدکرت یانعد تساورانو دتزاو :

 .قیساک ردیفن تادا# ان# یدک هدنیبیب کس كنلواههطقوبد ما ر# اور

 3 ۴ انحیاب رد هنسد ی ع دق یاب ۱ تاودالا

 ۱ لات دعطق ی دبی رک ودقایایاب کور کیف شات تیم

 هر | یر هم تان هذود ٤ نونو كن دیس اف مج # رانح# یدک هدنعناز ت :

 | بولوا ادیب شنآرب ندودنک هلمایاروزم راشب قوج هکردحاغار فو

 *ر را تخا تاغ یدلوا هدروخلاس * راث ردق هنسغ 1

 ظفاح هجاوخ شمروک رع قوچ وب و نسم ن # هد روش و
 زف تتنسا نلد نسو 3 هک #دینک غفد هدروخ لاسیع نهک م( تش)

 ۱ نیت بت د. ک# یاهم یروعش كنهرفق اک # تفك ناقهد
 تن كنەالات دو یردصم ردلوعفم مسا *# هو 9 هکن و و زر ی.

۱ 
1 
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 ر رح دارم هناوارکذ یاثماو ویدو فصاو سلب و اوهو دابو تو
 تهس داب رب تفر ج نتذغرکا(توب )رعاشرولو مالسا او ءالصاا هيلع نا ولس
 اد او تحایسو تمکحو دسو هنیآو هلب ةمرک اوت خرد لاج دی ددابارم
 8 زب ماخردنک د هنیآ (تبی)ظفاحرولو نینرقلاوذردنکسا دارم هنلوارکذ
 !یاماو بارشو ماجو هل رک او# ارادتالم لاوحا درا د ضرع وتر اتر کنب
 ادهعز ۷ مع ناور سزا ینادرک( توب )رعاش رولو دیش دارم هناوارک ذ
 ۷# ناتفآرد ننه *هدراکویب زوس# و كلاعو نودب رف
 رد نخسررکب همز # شبا فنردشهام هکی دهم نینج (تبب)یعاظن مش
 ۷ نفس هک وجردکعدهدشنک زوس یسییکرت یانعم # ناباتتفآ
 یف عع ۷ رد »۴ یدک هدننم ا تیپ كن هعطق یجنیز ونوا وید زوس
 قاد که دناوا تب قد سماخ ذو وود شک #باتفآ ۴ تاو دالا فب اک

 ۹# ان ایماکیا ون هامرز شک #۴ 1

 ةءانفرش ین اذک ی کو هام هدیسزاف لاله هديب ع هنسانع»یآ یکی#ر ز؛ تشک
 ولد یک یک هکنوج-یدید ردکع دیکنوتلا یسییکر یانهمیروعش كنه ردو
 یدک هدنعب استس ویدنوتل ارز یدک هدنتبب ییز کس كن هعطق یکی آیعرکب
 هدماقموب نکل یدکهدنعبار تیب کنده طف یک: یفرفوبدیآ یکبد#ونءام
 یدکهدنتدب ینچوا كنه ساخ عطف ورد نریاهنیدارم # بایماک*ردربتفت
 باطخن وا نزو میت نامهردفوب لیخدم هدریسقمو ریست هدلحموب كلوب
 | # ناما تاق زوقطیدلوا فدص هن # یدنلق
 ای رع ردکع دیفدصزوفطیسدیگرت یانعم الف ۱ هعست عمر # یدص هن

 | نیارهوک خب راج نیا هویم ۷ تشادن یکرو یبآ مام مدیچو مدید (تبب)
 یدک هدنتد یه با كن .هعطق ینزوفط نوا و یدزوط هن هکنوچ# فدص هن
 | ناما یدک هدنحرش یناونع كن هعطق یجتزوهطزوتوا یناسیب فدص
 ردرجندربسن هدهاعموت یدک هدنلوا تیپ .كن هسماخ هعطدوید كۈك

 ۰ و نایهردرصانع هسا عاب راج# ۱
 | یز کس زونوا وید ها نیرمربهدننب ناهذصا ٭ خاب راچ * نخدمه
 ۷ رد ر وک ذم هډنا یی یافنجم یدک هدنعباس تا كن دعطد

 os ر ردیداسصانع مه ناصشخآ# . ۱
 ۱ ات داوم ی دره اس رارمصانعیعع هلا هربهدم ۴ نایعشخآ
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 | کوج قمرا ناقا وص دنت حذعدنیال فلا 1 ههانع نا هاک

 یدکافنآ #۱ران ۴ هتسابنعم قمرباو یاح هلع ننهدودمءار €

 ٭نادزفاز رد هدنناذمح هنگ :»

 نازل یوس:. ڪک عع فاز یخ * اهدا هما نفر یف

 یدنک هدننعبا ز تیب كن هسعطق یصکیا یکی وید ږی نیس
 ۷# نیشنشوخنارولنهدرب یکی دتسا ۰ ۰ ۲
 or HÛ نیشنشوخ شنو دب هراخنامدرمام (تدپ )یدزب ۶ یش <

 ردکعد یج رووا شوخ ردبیکر ت قصو هد نابظا 6 ام نام
 Ey لسعاف مسا دوخاب مما ندنظفل نتسشن نیشن هکنو

 ۱ ۱ با هاش لب نک شوخ هلیتحار #
 نوجدشداش#ناش هاشیا تسقاشع لا تدق لخت (شمن)تب

 کوج ردکید یهاشداپ لب نوک ان دیدن د ورد نین 3

 یدک هدّتمات تس ناب هعطق یک درد نوا ود لس لاس هاشداب ٠ نع ۱

 ۴ لاسحم هلوا مک هنسن وا ع هرس 7 `

 .ناغصرشرکا + تسوا روشک نا ناغرم هاکهلع (تس) یماظد مه
 ۱ سوق هلاخ ید هدنیکرت ردیدوس ( سوق یس دیکر یاذعم دوو

 هدنعب ارتد ثانهعطف یجندب زوتواوید دوسا۴ ریش * هکنوحراږد یدو

 یدک هدنسداس تب كن هعط3 ی تلا ییرکد ود سوف ۷ ع سما ید

 ۱ ٭ داور ارد ا دی دش لف ۴
 همانفرشق اک یک راصعا هدس رګ هعرسصاق هدیکرتراربد یتند# کادر

 دات ال وب ددرکورذ مدق# داد بر دوخ تشک کد نازوح ,(تس )مه

 یسبدیکر ت یاشعم زربد داب وید هدا رک وب تاغ هلبقپ رط هراس

 نفر كز دع طق يج! قرف هد نج ۴# ود *% هکنوح ردکیدآ لنت

 یدک هدد یی هرکس لا هع طق EOF 3 ی

 1 ۴ را شلواهیاوهول بکس
 نورباک ج بکر نآهنرودشکی ک(تبب) اس بی رواوه فا 24

 بو ی كح ج هکوح مع نايل س ییعع ج هدماتمو ۷ ماتحد:هزاد

 ۱ رهکالاورا دنامج ( تش ) رعاشزوتلوا قالطا هرادفا > اص نا طاس ۱

 ۱ مان هدق دو ارک ذ جک هد ره نکا ٤ داند و ر شفا یجب دابق

 هه... #0
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 * بدو مرش ماعارلی دید

 فود قعوا ۷# مرش # هكى ملا تاو دالا نیس مردف تادا ب
 "نت »۷ مولعم بد # یدک هدنلوا تدب كن خطف

 5 2۷ ,سرع نوان الع مجیک ۴ ر

 زند نایشاک نوناخهلب تىك هفاتضالاب كنون ٭ اب رع نوناخ
 هلل یدابا هیشت هش اکل هناک ب ودیا ماجا بدأت لزوک هنرب رحن

 نا تعسآ نی هم اک نی رو خر 6
 ۳ خرج هدب ر روعش كنهرذفنكل وكعب نامسآ ین ۷ اک رز خرچ

 هکتوما برف هدابز تدسانم هدنو و ردبعفاو ويد لوک ی جم درد ی عا

 ES کا یکی یاو ولو کی اک نوتلا یی دیکر
 بوم وب نّرز یدک هدنربخا تاب كن هعظ یتزوفط نوا وید

 ِ .هدنعب اس ترب كن هعب اش هع طق وید قان يج هساک یدک هدنسماخ تب

 ۳ ٭ ناشف شنا [مزمز ودشنکےھ٭

 رد کمد مزمز یھ اص شنآ یسیدیکرت یاننعم یروعشا كنهرفق اذک
 را فانا شف فوز ءم شنا ۴ر دوق .3فورعم هدد ءرکس هکم مرمز ەکد وج <

 ۴ نان شفا یردصم ردح لعافمسا دا شام بلوغ نریم

 Le هاکمجوت شنک هناک (هنناخ ( ین یاب كن هعط 2 ییعکبا
 رالوا رداص ندنهداشم نکیادزا بط كمزهز نکا ل رزکب همرمز هدفلوا

 1 ود داو یعنص د ادضالا عج هدنول هسنلوارظن نا جرب ق تیرا نر رح

 ول6 رولبپ هلوا هبش مچویسلوا عقاو هد هراج ؛ یضاراخد مزمز نکل
 .ait 3 رانکنز SENN اه

 یک ایا همانقرش یناذک یهایسو تلط عع < رایکنز ماش ر

 ردود هنوک لنر کسب لدکعد یتؤلو کد كنهاشداب : كنك

 o 1 مولعم هاش یدک هدنسم اش تدب اقا | هعط طق ی رب

 رډلنید هب یشیح هاننبس کز هکنوچرزاب دیس اتتلاب ر هدبر وعش كنه و

 اج عزای ی دلو ریهفنع هدنحرش یب یججو كن هج طق ی کس مرکب
OWE I trofT E 

 ×٭راادور شم زود هن راک وص #

 £ E فا )راک ا هاب الا ی *, ور

Nor 



 لاطا KEE  اعایاعت هاو ردقوح ی قددناءاس رانآ هقیفط ای ردمقا ۳

 ۱ ٭ نسر نی رز ف سوپ رداشزکم ها۴ ۱
1 

 یرکم ولد نونا رز هکنوج ردکءد تسول یلسا نولا سیسکو

 نونو هيب سذ هیت ءاب یدک «دیشبابس تاب كل هع طق ی
 هدنرشعیداعتسب كن هعطو رب قرف ود بیا %X نسر# ند

 هداه و نسح روشکم السلا هیلع فسول ثرضح هبش هجو ( هت ) ید
 E یاهنشر هاشم ولف Apt فو ماش لش ب ب

 < هتوعو NN سی ۱

 حس (تد )یناعلاوب اردهرهاط نیسان ر وکی د وص مار ییہ یا

SGروهط توشع ۶سات وکدرک زه بآز ۷ رونه ماال  

 ۷# هالود نەروند ى زس رش جاد ۱

 فب رس زازان موش وت اخ هکو رس یا ون ی ریش رسما (تس) لیداح هجاو

 هکنوح ردکعد شاب والشد یسبیکرت یادم زادنا اغ تر هناس

 لشو ٭ ریس ۷ یدک هدنلوا تدب نان هع طق اد رکی بدا هر

 رده يمنا تادا هت ءاب ییاکبدنیناش تاب كند طق یر قرف و

 ٩۷ دویع شالوا ههاعشش * هی ید

 یمزوطنواوید قلا دب شش هکنوجردکیذ یسیع قلب قلاىسىيكرتىائ

 هدنلوا تدب كنهسماخ دم طقویدیآ # هام# یدک هدنلوا تیب كنەعط
 هش هجو هک ةطسالا تاودالا نىس اک ربا رادقم هیسر ءاه

 هدلوصح نسب روص رد, ندراجشا نالوا هدنسهلرمیراردام رهویم هب

 صیضفت ةیآیلاکاماق دیک م السلا مع مر نیمی تر
 طیفحاف ردنوهصعب دلوا لا صاح ہدنرا د قم یآ لار هود یزکا €<

 ا زب لو|ردهدنفرت سر شوپ ٭ 2 ۰
 هدنلصا# نشیپ سر شرب ترعدوب ۷ رشد هرهزا دسر لزم (تبب) گی

 0 eni 2 رو نرگواردییکر 1
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 كلر ثیاهنرریدیکی ینزریکی لبب هدیکرت دیدحج قزر دیدج موب هدب رع
 زور نوک وروکت ذر یشیپ رع زا رکا (تیب)یتاظذ یش رارید لی هنیرب
 هک یاوبد نوک زور * هکنوجیرومشكنهرفیناذک و ل"یزوروتسون
 ےک نا ههطف ید قرفوید یکی 9 و # یدک هدنعباستبب كنهع طف
 دین هدنعبار تیپ كنلوا هعطقوبدقژر # یزور# یدک هدنبب

 :u '. ۴ لازیاللوار دیا ناسحا یکقزر#

 دیا ناشخا عطیال یکفزر یلاعتقح یرافدارمو ول ۍزوروونزور یه
 دلامآ قح هکر دف هن لازبال هجر دقو ارد ٹو ا حالطعصا هدنسانعم
 الو ادو جود هدرمدنش نکآ رده هلند هنعوهشم حطهنیال هد دسیا ترا بع

 رزان اف هک اماف ردعقاو یظ لوت نالوا هنساتعمنس هنعضومون هده
 د حح یر س یظغل یفزر هد هجرت ردف هن ردجار یسلواوس

 اوک یکی مادام اربز نلکلاخ هیانءهع ه-ساوا یجدون ؛یزورنکل هد هيا

 .غفاف دهجو لکل رولوا كيد رر و یکقزر هدنوکوا مناع قازر هتبلا لذشاپ
 ۷ ۴ نتنفههف هک اغ ارات دید ۴

 ودب تښه هکنوچ ردکعد ندبیدب یسییکرت یانعم هما زفر یف اذسک
 : ۱ وود ند ۴ن ۷ یدک هدلوا تب كنهعطق یمیزوعط نوا ود

 النك فهکتا ا ( هدناف ) یدک هدنلوا تاب كن هعطق ی دپ

 ران اوز راکاروک دم وپ هسیاراو فالتخا هدنرددع هکر دف هن زدروکزم هدعدق
 )ردبا رم هلی را مارک اید لوا فال تخ یخ د هدنراا ماو هلوانبم
 رایضعب و اريد هدنب رة سوسرطرایضعب رابدتبا فالتخا يخد هدنراماعمو
 رافعازربدننتتفه هنمسا ردراو هراغمرب یخ هدزاریش لرد هدرخآ ع ضوم
 لاو هدلحلو ابو دبا هاکندابع ینآ طظفاح هج اوخ وید ردیماقم فک
 رک وجی رپ رلنانییح ردروهیشم *دننایرابناریا وید ردش)وا تمارک هنر
 :دشماضقناتسیلا نالزا عمر طقسم نکل یدیاراشمویب وید م دليا ترایز
 راغرب هداج مقاو هد هفا ىه تعاسشب هرهش هد هيجان ماب تبا هنروا
 بواب قوچ ویدوپ :یراغ كفهکب اڪ ارل هسوک هند هیضام لولم
 یهنرصت هغیدلوا و هقشب ندنون و ردرا_ ن٤ا نیت فاقوا هبا یو
 برق هد هضو م تعاسرب هلسح یبدلوا الاحو رداوراتمالعوزلپنبئارق
 یرهش هدسهعدق كسوزابقد یخد هد هنسااو زرید سوسفا هنعسا هکر دراو
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 | تم تدق جوا زی نا سرت بقا 8
 هدناحاللطصا نایم زد هی ابنعمو یخد ةد نکدآ ( لاوس

 ردى رها یتبدلوا هدحالطصا كن ونشموت باوج )ید روت

 AE 4 هر وخل *داغم ها هب زف اج ةىو و قاس لغ

 مدزاب نعم لصاح نس هت کرد دهه ید ی

 رلشهروس حرصت هد خاد سد ولد ۴ مدزاب اعر هل هرزوا حال ۲

 ود راک افح نشكر فاك هناا تس كلر هع لعد یزوتوا ال سم ی

 ود هدسعو نالب شوکرخ تاوخ دتاوا تاب كنة طق نقرا

 كن هسماخ هعطق ق ردلکد نخ ینییدلوا ندناخالط ضا كارانوب یك

 ردهقاو تالو جم دشالبو رکو روند شلوا حالطضا هدنعبار :

 لمأتف رونلوا هدلاخدا هحالطصا نکراب هساوا تیانع هقتشب
 ۴# كعد نادر هراس ردهاشداب * 8

 هه ذر یف اذکه قیلخو DR ANNE نادر هن ۱

 یس هکلوکیرکت ویک ر یاننعم یک یرلکدید a ظهدس رغ ک

 NF تان كن ل وا + لا وید ترک ناد اهکے نوح ر دک

 یدک فبها تس كن عطق ی درد قرف ویدا هکلوک هناتس ید
 * كعدنآودش را اهدادراب

 هدا دراب مدر مراکز هب ز# هدانرمسنفا شر سرب وتش( اعلا
 رک وید نا ويد زاب TES es یدرب و ناودد یسدنکرت ی

henیسبط اف ردلوعهم عما هداد یاماها سم لوا تش  

 هدنکزتو هدتسزاف رذب رع ۱۴ ناو و دال یدکهدنعدارتسن كنهر ول رم

 تحاومو اباطع لد و مهار لكنارز و و اهن دا سرخ ی

 زاعشا دعوجو هنسانعه رافد 4-طد رخ جد. مه زدلح ی راک

 ۱ لس هل وش هدنےس م ےن وا یروعش هدکنه را اتم ۱

 | هدکدروک نر الغا حا متن طیش كارد ناکرا لداع نا ناورشو کر

 و نر ناجی وک ر یو
 ی رعنالوآ محصا۰ نکلیهنن ایدلوا بلاع عهد: جا لو تەد

 تاغالاق )انار وب یک نع اکهدهسیان نک خج هارد

 ق
 ۴ لات هند دون ؛یزوروئزور# و 3

8۳ Èi 
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 وط رپ رڪ مظان ) ندلجا یب داوا فوفوم هعا“ هکلب بول وا ,
 اب لاثب و .یمص#ه كنس ههوظنم هلصوخ هلبا یوم لیذلا

N دلق رانپتعا ب راک ذابررپ,هلد لسا ةءاغو باتا نرردق یبمفن 

 د اننعز هدد ارب دل ص د عروع“ ندنر كمانظد باب را راس ۱

Re ¥ ی أیمحر یاب نامس تاک # 

 لعو لس نہ ییعع هل یک ادیت ءاب * ناج نزن

 زاب ردکید یس اب ناچ یسببی کر یایضم هما رس ف

 دن اخلط صاب هكنو سلوا مولعم # هیت # ردرسهن اے ہجر

 مهفاف رد طو ترسان هام هدوصع۰ * داتنعم هلا هیلصا *ینامم

 * کیا هم ماعرف

al یعع لا یوکس لیمو یر منک همه # تاک مراج * مزعس 

 یتسینیکرتیانعم اضبا همابشفرش ف اذنك ت ايلا لضفا هلع اسا

 كنا یمق كەم ۵ نیش هنس هکنوع ریکیدیسهنکش باک درد

 نور ورش یتکلم دوخ اب یرهش هلبا هتیفدز ءانهو | ىع ك نونو ننوکس
 (تس) هنع هللاینعر لع تنفنم رد یماج انالوم هنیمانعم یک دنا هظفاح
 فکب نام د ةنوت مدقمراذن نهب * فعلا ذهاب كلاراز عصا

  ۳3ممکن ) یدک هد :هءطد یزوفغط نوا لث - هنسانغم ی درد ۴# مزاج

 ابا اکرت هليمسا مالسلاهلع ماعرعف هدعبو ین ¥ ی هدتیب وب

e ۱.36 ندا ةن نوازا فأ XK یول 

 سد ټا <  Nالضنلا دن "وه اذك ند جنس هل کات هشت

 د دفن اط هحعنرب ندنصاوجا دابعیرلت رم > یلاعت قح هک ن طاب مع ندلړع
 ترضح لاعنو هنا قح مک هتن یدلقف زارفرمس هرز و لاشماو زاتم هلکنا

 .دایعف كمال ندل یدروس" (اطعاندل نم هانلتعو ) هدنعح مالسل هلعرضخ

 سطح ییس,دیکرتیانغم دلار رب تو دکر درت هدیسراو دنع یتعع

 لضا ردمالسلاو ةالضلا هلع یسنوماضخ بخاصرضخ زردکعد وص
 راز اکم یکدقا روعو روض ییدلنیدرضخاکا یدبآ ناکلم نیایلبیعما

 ر هد هنسانعم تایح بآرضخ تا هقشب ندنوب ردنوگ«؛دلوات ان یر ریس

 ۱ . #٠ ندان هقتوارب زا بویلبا#

 هدنسماشتبد ناز هعطق یش قزد یزد صم ردبکن ع ینصامخمها #*نکدان

 یدک
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 RETESET NERE 3 یزابنازک تبش 15 نا
 رذیساف ید ۴# ناب ز # رولک هدهثسانعم تفلکو هم دصو با

 انا قب يلق # یو, ید بلر رادیو یک
 ۷ ویاندنوب نیزاهپ كسرولب نشیادونرک #
pAواویدن س ٭ وت 9 دیکرلا تاو دال 4 بس و < 

 NE ردطاسدرف» عراضم ۷ یاد # یدک دلفان ناف

 تبا WES ءطو ی شا نیلا یس هدحو ماکتمن فن مک هتن ر دلو نیا

 8 را * ایان تر هعلص 5 یعهللاوید ودا ۴# هر * ىد هدنسدام

 یدک هدنعب ار تد تن هم اب هعطقوب دو نبا تاو دالا ییتمساک نم عا

 ._ * وكب هلی وسرور عرف مرلکا عسانتشیم #۴ 0
 ماکت رابضم سا ال هنکر لا تو هال قبس اک ر دلا تادا ی
 دره ام ره ۴ یدک هدنشلان تد كنة عطق نمش! نوا یر دص م دهد

 ير ص مردزقا ٩۴ یوکی # یدک هدنشا تس كن هفطق ىجا لا یر دامب
 "رد هلصا هدج وهءاب کهدنلوا E AOE تان ەچط ا

 یکیدل ارضط لر |لالهتساعارپ ما یتمظن همان ءادار فن اک

 صاغ لیس ن نسج یغیداوا ا 1 ید « لرم عمو

jهرد هنلف یداپا ! اضماو رسه#۶ هلن اب ز نیرز تلک ی لاس  
 ٭ مع تاحال طصارد یون 1
e 2لد وننما ارس ىس هج اد ك باکو بال ثم هو طه, ةاقیکیا | هک تس ره  

 قوج ید هدنوبهبسح یفیدلوا هل وب ردی ونش هرخآ لا ید هرکضفدنوب
 تداع یکایا مات یکبیم هلب|یونینب اون ماقعلها یخ شر دراو تحال
 هلة وا ىچەر داون ما هل د باکو هلاک لها ید همون مول یکی راک دتا

 ةيكرملا تاودإلا ق قس 6 یقعک رد * ەردەللۇىدلبا مان هلیا یونشم

 . نريد هم مشاوره بتا حالطصا ردیعج كحالطصا ۴ ,تاحالطصا
 لصایف نوکبال نکنید م نعم ف طفلا لامعتسا لع موق افت هدد-الیطصا

 نەم لصاح )یدک هدر رخ اپن كهبى 4 ءو E *# تالزک عضواا

 ییاراسءتسا هکنوساوا مواعم (دیه# ) ردي وشف هدیینع> مچ تاج ال لعصا

 هیساتطاب هوشو ندیلصا یانعم هک ت ازدان لاشما بورصو تاحالطصاه

 موم یی ید 7 ا اا

4 : 
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 ۱ ا بترو هرانوب د یظمل شو دے ءہآو ی دیو تم

 ۱ ,مسهف اف ز دراو قرف م درا هنابیم ن ڪڪ ل ر در ل صم

Ek٭ مه هتنککردهنس شلوا عی 9  hi 

 عا ,هث بیمانعه میاینصو كتب ها میم هد  شاک# 2

 3 ٹک هکنوح ردیک س لوعفمےسا # هتک × کەوا هدناتغح دام

 کوت رداوهفم منا ن دباغ نتسشک هلی كب هنااا

 دیک ۵ دنسدایس تبب كن هعطق یا قرف یس ؟دحو ےلکتم یضام

 8 ٭* یو هجر دةم هرا مه كعد قلوب بقا *

 وب رد ردهم هلپسنوکس كنافو یف كن هدودس« هت ءاب * نا

 هليا ادا هب ه دحوم ءا ناف یتالبفتسم یکنادجو هدبع هنسسانعم

 اما با اتنا: قبس اد ف | یوی مج ر واک هد او دباب

 E ERDF قرم (تب)
 ته و روشادصو تیصوٍل,ااغوغ قشراف#

 EEE (تب )یدیشم لازع قاهنقراقو اغوغ عع # روش
 را لعد یاب ۷ مدونع هنن بش تسنفاب کم دډ ۱۷ عدوشک مشجمدع

 فو دم نیشن ۷ بغش # یدک هدننمان تس كن هعطق یجنزکسیمرکی

 ی ی ی ی ها در زا
 ۱ لصالاق نکل ردرب سخت حر ٭ تص 3۴ یدک هدنسداس تیب كن هعطق

 3 تیصلسم < ادص ۴# هتسانهدزاوآ ردعلاشیجد هدنسراف ردي رع

 اون 1 لد ناهدما سوحم ۴ادصشی وسزمشوکبهدیسر (تدس) د ) یمظنرم»

 8 ۴ یوکتفکو اصزوسو بیس ن ناب زو بوش هتف #

 هلا هلحوم ءاب وى ك غدو هد نب شوی وچ? كنهدودم * "ریش # بوشآ ۱

 ۳ بوشآ لد رولوا ییکرت فصو ندنزففل نتمشآ خدمه اغوغو هنتف عع
 ربصدندر نانچ *بوشآرهشو راکنب ریش خوشنای وآنیکناغف (تس)ظفاح
 نیسو و ی كنهدودم * هرمه تتسآ ٭ اراد ناوخ ناکرت هک لدزا

 دندازآوچ ( تبیان -)نارس خو ناب ز نیعمهلباهدحومءایر ئ ر دواک

 اب ورد



Dt 

 :اصومخ نوک هه یھ هلآ هتم ا و نیت كن هفایم چىرا افا در

PEE 1تفصوو ننام زا ندا فک ید مه : 

i PNP u SA 1eتوق# نیس  

 PE و نکس دره دیرباز ناب تر ارا نا ذی ته یو لکن

 | كلياؤكر نج ی زوم ھا

 ۳ : مھ“ خب تاک ۵ هدیجن یار کا ىدلۈل 4 ! اب

 ندیزف ها نییج هلا همچ*ءاخیردصم ندرت ابو ا ادب

 هرب هديت وب درب دیک اهن دیجن قم وشاب یش
 ندیم "یر اضم ردلاوعفه مسا هی را ۾ هزسسک كبد ودع :نیتیشرأف 9

 × یوت یوت شلوا تاغ تاقواتود هنسن تاق یکی ۰ teh ed Hf و

 بد لب هدو ی زوقظ نوا ود یکباود هکنوج دار ثافیکیا و

 # یدک هدنحرمن ی ۹ تاب كن هءطقینبا ولد تات یدک :

 ۲ لبا هجر ايو ولی ادز ءایوت هکنوح هنس انعم تاق تاق یون یو

 نن ڪک یراتاق دغاکو ملشو ناغونصو هخ الاو دقو هک ةنسانطم :
 :% ىا میل لابو د ن تا ۴ باا

 ترمیم هدایّبک سه هلا مجد ءاخو ئ ص لنهدود 4 همه ریش 9 خو ۱

 رادو خ وش 2 5 اکرم اتو و باوح سطاحو عبط زاب

 وج جد وز میت هدیساوا تا كب هن ٤طو یر قرد ود لز

 رولاڪ هدیع ی اک د وکیل نا ورکو ر

 ۷ یوشوتسشب زدم هدو نکخوژتولساب ول یک ۱

 هک لا تاو دالا ن قس اکر د تیا ادا نیک هکنوحزدب ون یو ۱

 | كلج هلکو یوشو تتش هد ود( هیشت )ردةنسانعمقم ۴5: 9 یوشو ت

 ناد زد هیت نهنده جواوب یصاحی :وکنکو یومتسج هاب ی
 ید زوتو' یر دد صم ردیضام ,تسشپ هکنوح در دصم ؛ جن کا

 اد رویم ت لوعتمسا زدرمآ ۴یوش یدک ەك ردد کان

 | هاتن انش ته لر هزار ٌدعطق ردنضام تن س :

 ۱ ىو * ج ناس یرذصم ردیضام هلزعص كيج ۰"تیسچ ي ۱

 صان هکر دق هنر لا وب لاب لىك ەدنمبانس ەت نەھ ۇش رب نللاردر#

 1 | an لا هی جور یا هدمسیا و ارا

۱ ۳5 

 تر

CL 2 
1 8 
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 ززذ نانحساد لاز هلبدآ ییناباب قالا يا ی راک دناد لاژ متر
 ۱ ب [ویط اغلا كنس هاف نا هد نع هدیتنراف رد و

 7 یومو د رهو یوم هارمآروشید هیوللافضرف# ۲ 7
 ۱ آی كن هدوم زمه هرامآ كن زدبک ئا یوم ءمآ

 هک سم اح + نک هدنتیب یفتلا كن همت نکا نوا ۳
 هم "ام لع یکی تیداوا هنسا ڪم متیهمآ هر وآ مک ةتنانعم شیعشراف
 ود یدکهدنتسب یجکیاكن : هسا نیل وال .9یوف مادا ٌدعاوق

 ۳ دشوم هرم اوج هوار وشک هتفه ره هاش رکا (تب)

 ۰ مد هدتنلوا تب كن دذ یجزوفط نوا وید یا ود هکنوح 2

 ۳ * راوسمشیجنبالعا ك هدنتهار ار زن
 ازل د هدن رز وا بونب هنآ هن اکو لم رک د وک تن اه اوت
 داانا نک گن لب تانرز (یاحلاوا ) هتشانعم ةسوک نالناتکر <

 داش دش کاتر ار لاعدنکیم شاخ زرع راوسمش # لاتماب
 یدک هدنرشع یال تیپ كن دعای یی قرف ود س 9 : زاوس ردففح

RU۳ وخ دنت یب هلواترس كا کردا لوا نسوت  
 eh لبا نوفو یخ ك نيسو نوکس كواوو یقكن هنیقوف ءان ۷ نسو
 :هشوت ا ۾ تاودنسوتنانع(تبب) ن J السهجاوخ هنسانععتآ سکر مو

 | كفل ر طة اک ندنکلشکزس ا ریهدوسح رب شٍ وخ ماکب# مار
 یک یرکی ور3دیدحو بتن معدن هو لمم یوخ لنت رار دبا هراعتسا

 دل معتسم یتدءدیکر وتتداع و تعرض وح یدک نان تیپ كن هعطق
 0 0 ۱ ٭ نال وض مه ید ناکونخ ت ترج + شلرک ایجوا# 2 2 3

 ابا هلراهسزاف فاکعخو ینوکس واوو ى كن دیسزاف مج# ناکوح
 هةل هرز کو لیط نجا هنس انعم تب ج رک ایکو ارهلوا )رد هی
 یوکدکنوجرارروا بوطهدنادیم هلکنا کباب ی رک ایش EE )زرد
 نم هدیامدآ ره زات وارابدنحو روشحالط تااغ ردنوب وا یراعثم اکو

 ۱ ردلنتسه ید هدسراف زدناکحوح تارغع رف هلداص ٭ ناتوص

 | | زات ما هدرک نح نادیم ئوک ل دارت نم (تدت )قاتلا وب
IRU:ردپا ۳ هد ات عارصم ےک هتن ال یک م :اناح فاز  | 

ETE۳ ` #ىۈكىڭەب هب وظ جی دنوط  
 چت  6-S Ta TIS cP NSBدا  e ۱نا 8۵5

 یوک



 و

 : ret RFT i(س) فازا ږدي تم ازا و )
 را یاشکاد .تلصو اره ۶عیو# < نامش اع یازرغناج تلعا نو

  PERETTIيجو 2 ۱
 توک وک ناج فی داوا یپکرت فو لا از

 و هکنوچ ردیبکت فرضو ¥ شکم در قد 7
  ۹هلی تاک ک هک 2 نا ی  aمسا دوخبرمنپاحر

  hb INیدکی هد تا كن ههسات 4 هبط ق وید. زذاو

  e 3ا۹ اک ماسک اقا هلو ان فز شەم ناپ دية
  Eنون مع هلآ هیناپ نیودو یزدی کی ین دوم نودو مچ ۱

 اا هدب ناپ اج ټه اوج ناچرزک ا( )ین امد اوبا وب
 كن هدو دم فک # رک ار انا نایب ناچ هکن اجزا پوخ با

 تیک ا ماج ( تس ) اقا هب واو هل ندم الدا توک ءابو ی

  ۱لرم کاج د ص مراه رد مقر نوربب زکا# مززا هک لزا ۷"

E کامرک مرکی دبد وعزف شل نم 
  rtبا نونو یھ كو يم ڻ وجو یوکس کانونو یب ك

 تەكشى نجا کیا یدابشب ( تت ی ءدرف نخ نیا نم #

  irهاب لسور فلا هد هنابم 3۴ مرک امرک. ۴ ترک
 ر ب وخا یانعمړدق هن رډش واج اط ماز ریل ی

 یرکمب نیر ای تنی ینا ی وي دراج ينم4 3 رک هکیوچ

 د , 6 یوخ ی اهردرتههتروکو یا تشلامرک دلو ها
 اف٤ ا يوخ#رد ره یس وی اس یو 5

 قرص يدنا لب اه تک ءابو لوچ و اوو یسهلام !مذملاوح

  1هرخیر راسدوخاب هرهراسییوخ دقغلاب لاحرېپ نوچ تیاعب »نکا |
 ..راتخا 8 ید زیبا كن سور نت هرال قو ۱

  ۱دوبم هک واز  ERلص) هکتوچ رد رکزاهج منبر
  lis; ۰أ ینذدلواینآ یکی رکو یشات مو لازربک درایو

  ۱داود دوشم هدر ۴# تسر ید لوا هیعوپ ويدلاز نینیدضوط ۱

 نور تود رلاجب(تیو) یر سم بس یک و 3
 یی هچسر هلو از هه واسه 1

ROPPIR Snrی ی ی ی ی ی  
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 ۰« و یوط هعْرب وهآ و اامازد" هبانیلقا نوح ۰ 3

 اف ندروب نو لمس | یس اش کشم نالوا لات ۳
 ایه مبخر تاج نوچ ردهرزز ا هجو وز اما ىد ىا العاورو ک
 4 وا دا یک هردو هو تاتو «یاصفا

 نسوز نیا لاوخ اونو لس ایا ین
 ۲ ۱۵14 رد نوط بو دیا بب درب هلع هنلوا تعج ار مهیا نا ھجن دیا دارم

 ردا اتیک منکر هنسانعم,ناربخ هلیغص لن هدو دا اهو یعف تن دونم زمه
 انا توپ قصوحت هبدب-(نتفد)رعا هزار ازولک ه3 هنننانه ۵ لی تھ

 ب ننآ تاون هکر تنانق ین نوھ نزد
 .aan 30 زات ن درول: وت زوده هدر رطح

 [شع لتقیارب هدروآ طج٤ افا بوش آر وش نا دشوح تبار
 صا - زدعقاو 0 تود ورا اط يگ ؛دروآرطونب ةد ۇش كتخزفا

 ۱ نط لنهدوک ونه دن در نکل ردم ره دوتا کوت ردن

 تاز وخ مآ دیدن (تبل)ینعطنربع .رسغاوا هبفوع شرت انعم قو ۱
 ۳ اطا دز ادوش (تبب) اعم وب 96یرفوحخ بس تاون بآر کز ونک طخ
 نان رلذ شازوتک * ؛دروآ ۱۷ کش یا شه عزا اہ را را
 شکر .1۱:تاوّدالا قدی اک ورا نیش تادا رب نو وداوضم نا

 لا ینا ناعم ىو بل نتا او دۋ دم منه ڈرو
 :E ¦ ىڭوز + هداش چک و ناو از ورک آل کنی ۸*9 1 لیتر بن

 یو ورد نعل مالتی رنک كذاكو عین كنەبقو الكب
 2 ۳۰ هوا ۱ فوتخس كفحب ن ناسا )ی یاد ردب 1 تاب یر ےد نعش

 ET ۳ شاک و راغ ناشرون ة اتق مکنوحژ یراق عندو ز دار لکتوادو

 NE زدات ہںینات او هرو هن اخر لات ندزظالتعا

 يظنرک تق ها وبا نزد درنو ضد ناجلوا نر لعتو تاحالهلطا
 ل-داسهداطلقادب نوک شیوع نلقو چاه اکانت
 تن ) نیم زوم یدک هدنلوآ تا لم هد طق ی دی یهرکب وب ژوب و ور

 لک aa هنت )و اار 6 االد# و رهداښ رغ ناه خېز هشاب
 جام الو" نایعتسا هدنانا تو موادی سامی
 3 همین ٠ ¥ نوال مدا کمد رھ نر اخ افااا ا

۱ 

۳ 
۳ 

1 



 | لیسو رومعب وراقا بویب زا لاب نددانعترایح نا ر دبا اب هدنراقراب
 یوم رر وت ڪڪ هزاک هک ود هک و د جاوا نروش ود هب اي رد نها

 ازمش یرفک | .رارید زښیلیکزتا رك عن عبدو ) لرد عج بوراو ناق
 اک اص( تس) .ظفاح هج اوج لرادما هرن ا هربنع یو لاحو ي

 یدو دنوم: يؤ شک: زا هپ ازای .X زادوا تببتتهااپ ۱

bh4 . # قول را.دیب افادوع لدنم دود یسوبا كب ۰ ۳ |  

 هایسو نیکنس( تیب ) رعاش رونلوا مف ند تپ وب یسالعا ك فوم
 دوعه>اغار ھ مد رج رنع : ا دیفسو كبسو تسس#جوعبیاب

 يجف كالادو_قوکس تننونو ید كود لبنج  عطقلا دی
 3۴ میاد یروح رک لد توق یار نا ( تم )نیم نی دم ماخادوع ىە لاما

 کن ہدہ اک ان نادلیلآ شاع ۴ عانو سرا بوج رغ ماب الدتمو لدت

 ن دپسوب رولوا قوچ تاغ دوع دنا کر درهشرپ نو دب کدو
 هاو e ءاروام د وع هکاب 2 هدنسضارا,دوع ن کا نارد ادنی دوا

 ad شود با رد تواب زق هس وب اعد هللا ندای زیبا هد بن

 ا ! اربد ینورماق,هسبیاشم وق شاب ندنرب رب هکر دة وشرولک هل
 كبار # یو راد »گراد العا ینالوا نعصمو لع لرد یادم سا

 مدقن هبل فاضم قحلوا طکیدیاد اد یو لصا اصدا وع ع هل ول ۱

 تا تلخ نیا نیرز ماج ین ریپ (تد )یراق نیم دلو ۱
 یرکب وید جافان اکیدره راد. هکنوح# تنسب ول رادو

 ۱ یر ویدوفق وب نوش ی

E |کریک وک لو اشم هخ ار  IBE۳ اس  

 ناویحو مدا هوا, هکنوجت رد یکی د وک وهآ ی وزرعم هل واصا |× شم ها

۰ 

 یییحهفا نیج یاں يع .(تد)ییلاه اصوص> كم هفانو او کا 5

 كناوبخ نالوا دارو ڪک یسب ردو ۷ مک ینه ال س کر هد منش
 قشو دفانو هان و ر هدا اا شم للرد قان هد هرن رد نالوا« هد راق

 هلن ناك, نوک کن ھن نیشو نییض كی كنم و و
 هداطخ تکسامو نتخرابدو ۵ نیح تالو رد دنسانعم كيم هر سسک كم

 عازم لب ران هک اما )رد صونسهراتکل «لوا کب رولو ا لصاح
 نوا دلو ندنیچبتاقمع هم نخ میم اب نیح ها



 ۶ فا

 ۱ ۰۰۰, یوجت نکید لد یاب ردز رهوک ةع ق یدک
 میم ۷# ی. ار فتم هدنناونع ك هع طق یوا نوا ۴ره وک هع طق
 نزکیب کلن ماف یکی ا یم رک وند نک د ۲# رد ۷# ناو دالا یف یس 1

 و دکمه دل ب ییجنجوا كههطق ی دب نواویدبلق# لدا# یدک رتا |
 ]دو دع لاد »کبد ۴ ةط,سیلا تاودالاف قبساک ر دهدحو ماکت رب"

 هادی هلی یخدرب هدیکرت هلباارو یخ كز هزاز فاکو یر"
 !نع۴ناوتنتفاب رکید تفر نوح نامز (تبپ )رعاشروناوآ ےھد ندشی وب
 اکا هو هتسهکبا نهنسن نالوا رارکتیدبه ناو تفان یاکدنز
 شب و زاریذرک,دزامن هرمصعءالصو نیش رب زامن هرچط ءالص الثمراردیاریبعت
 زون قرف مک نر دراج یخ.درک د هبف ذح كن هیت ءاب هدنو رولکءدهیانعم
 د نبابش دع ور( تہب ) ظفاح ج اوخ ید کهدنتبب یییرکس ك هلع طق
 واب اوبد هن *یومم# نما شوخ لبلب لکه دژ هد سریم# ارانب کد
 1 دالا ق قدس اک رد هلص هدد وءءا کم دناوا یدک دتفب استیب كن هود

 رب تن ا یسهعطقرهوک ی درب ند نسا رد لکوکی ع لضاح )طبس هل
 تی جت کءدنلوا هدنروصو ردشلوا مقاو یوح هنعفومیوج هو ممد
 ۷ , ۷و هاشربنعییعب شرود ارزان فضا اح۴# ۱ نزدنمتادا

 اچ (تون )ئاج یناصو صناخ نعم هلی رامصق تنیتدودمءارو نیس#اراس
 رہ یڑکا ۴ اراخ رز یدرکن اردوخ سم # اراییک یناد هکناز لصاح

 نادر ها نا عر یخ دیه یک اراسنعواراس تاشم روناوا اتم
 نع غم لوکس كناه * یوب هاش ۴رولواربنعر ظذ یب هدنا هکر ر سا
 ر دلاخ هک * ندو تلود لاجل: اع هش (تد) یز نم لاما و دوعو
 ۱ اضالاق #ربنع ۴ ردکعد ودود العا ییسدیکرت یانعم ۷ تس ویهاشوا

 رج ::(هدناق) ئم رست هس یعویش هد کرو هدمسراف قنبر

 ]> اوش:بولوا ندنراقلا طیخیان ردلوا )ر دراو هریشکتاباور هدناوصح
 ولان رب هدنراک اب رد ینا )راردیا عج ج ینا یسیلاها دالب نالوا ہد

 ۱ ۲ یتتقو یرادایص رروا هراک یاو دنک بولو ایک تسء هلببس لوا ردوب
 2 مدآ یب هد لح اس هکر دون نالوا مجرا ثلا) رردیادایطصا
 رویای كسکحو بولوا رل هفوکش وبشوخ هیاجن ېب هدر نا بلوا
 اوا پلا اچ ندر هف وکش يلوا ددراو یرورا لاب ینادخ هدرلایق

 لب ووو



 مواضیمم ادم نیز و و ۰
 ندهد ها هفاو یرزد خف تند م نت مو

 تسب نال هجا وخت نولک هد ةنسانعم جلود: لانچ قار ندا ب
 ۳ بس, دبات كنا شاپ توقاب ۴ ناز درو ینا نک

ARPد ۷ هدوهس هک )فلوش  

 | ردفدایع لبا هلا میم یەت كنم هو هی اپ

 | جون ی وکتفک ( تین ) باص هنسانعم ماو دعم و مار هی ار
 ۱ موعد هش ئاج ہک اڈردق نبا ات سدج رخ

 [یدنلف زیستی زد یتویش هدبکوت ر ردت راف ید ۳ یه ت

 اوج قلی .هلیفذح لواوو نعم و لطاب و تمعیتعم هلاک وا ۱

 قم ام کی رد ہفت تبادا ج هکناوج نایک ن هرناصا ردها

 دن ناب قح یو هديتك هدهو هد وه E تا

 ۰۱:۷6 دیهل یهو ضیفاضیفرا نامه ۱

 انآ شود نم ی 5ری نارا ا
 یڈتنس» اف: هب ی اعت قح نوا رد هتسانعم دره مد درع ید اونا

eردنا تمزالم لا ضا فاض ف ۴ علاطلا دیشاج قاذك  
 ردق دنا یهو ۷ ردرکعد هرداو تاضو, وادار د هنا دع شه اش

 ةنغددلوا دوصق» یتا ول یانعم هدمان و وب ر هد هوا ىدا رو

 ذو دایک کلوب رحش طور را طی هک یا

 مان ضرر نان دکن وچ تاک دالا نخ جنده نی توت مال یا
 ردهبهومرد هبه ۴ حساو ارو شوند نمل ھو لؤ( تد )راد هندسه : 

 ملا یب رط لدهدص )متد كنار ازا رها :سفن قو# نهم ئانا ۰

 میخ هلل و اهم لود ول لاوس ) رد رظ ندن رل یضت یدژاور(ژنآن بلد زلب

 نه هدربخا تس هدرللرع ارعش تداعفتاوح ) ابنا هيو 1

 اردنا ضلك لاق تس جار هدرل هدد لینا لا وط 3

 هرد ۳ یدلبا صلح قد هلاق هعطق .حاقوب اضاسیق اکا ید رب رو

 ور 9 هدوک ج نهممطاداو خرس هل تیک اا 3م 4

 اتش هل نو زوتوا ویدزوس نهم هکنوج دیکر تفاطو ۳ وکن
 3 هدنلماخ تا قالوا هعطق دلاح یخی دلو یک تاشو رک یدک



 ۲ زرمس نوش ا و ڪڪ مدرن اپل نت رکذد (تس) یناسع)اوبا

 7 دیقدل وب .ماض ما هد هلعم ماعط هکن وج ۷# بل اع.هدش له :ادوس

 هادا ونا وا جا نند هدنا توزاو هرکدام هضالخو ؛طانط
 اشا ینعب درج لب ین هتل ازفبص:نکوپاونکو مدیسرفاص
 6 دوو رازف هدنا رراو لای اعط ٍبونوذ ئ ورک جک بولوا ادوس نکوچ
 اتم .دوا لكف لنت دیار هراز !ردیلقلا توش هرات و تاج

 , ما هب واغآ بواوآ یا | هکنوج زد خجالت یک هات هدر ع

 زهرا دا رار »هدب رضا هرز هلا وزرشت چچ ءاههدیننراو لوا
 ا روش ۴ ریش ۴ زن شور راد »ناو بت تسمه هان ره( ڭف)

 ۰ زان لرد نکیو دیک ا6 لک کت لا تفت یه للزب
 ارز ششرددوشیم ار هک ¥ تعالذس اش ایشرود لشزاوج(تسنا)

 * هدو رردیدآ قص رغانهدزکه کز کو یه ورد

 ان ءاهو :یجنفتالادو نوک كانارو نیم کز جسر ا ی اک وک
 °2 الا دو یعط تا هدودم ءار #هدور 6 هبا رع قس اتف رک وب
 ۲ هنن( )قاع وبا یک ایم هدا رع هن انحف ی بها هی ءافو

 1 رک کشد ار دور یانو مپ نشنکشرز ۴2مررد دوه من یه شلابقاو

 ۴# یتسد زوس هدنتسوا هوک عی قاط زا يک وتد *

 لاج هدیب رع .هنیناتننعم حاط ردرابهوک, لما واو نصا راس هک
 ¢ هکبن وحش ولک هد ةنيساش ما یسهد عاطتو"ناتسعاط" یمه
 اسد ت | ر اان ی دیک هدننپداش تك دخط نفلوگلاژوتوا ود عاط

 جا كنبکررت زکریا نم دوک خن "تک را تاودالا ی.قض اک

 زاد خب هدهشب رب كاك کو كا هد ره a tof 5 یک

 و باک دوتر ديمو هدم: نیە هد نر شام دید تی

 او ینوکب دب دپ مچ ناھ و ین ی کا ب شرا ءاب ٭ هتسب [

 ۳ ڪس لف هدس رغ یاس ND نهد كق هیقوف

۳ 

 یا هبقوق ان هدو ۴ وا کس" هد هنسأانعم نر او

 9 دن رد يطا نعم ناو فاطم هما" يسرا ءاه و کف كلادو 1

 ۱ زد ار رو 1 کس هراچ رخ نیآت فرکرتاهن# ںھکو ڈر ز اندرک هدوت اه (تبی)



HY 
 ب .کحس هد ج .هنسانعم كخواو ,ht لوب هلام

 | تن رزان × نہ لد دش وت مغ نرخ اع (تد عاش یک ۹

 ] هنسانعپ كمل , وا رولو هدر دصم مسا ند نظف ندوی ید لک ۱

 ۱ هدو هشم وجب وا یابئدنزکاع,ناهجب# ب

 | نگ رد نام ولی ول نه دریک فصو ابو نا
 | ناهح مک چ اعا مرضا تیپ دداا ی 4

 . | ندوهب ا یدک بت یصنچوا كنم ظف یکی یکی ویا
 ۱ كن هبیسراف ءاي هدوعب # روز احر حا دوخاب لعاف ماند ۱

 | یتالبغتسم ددلوءقم حب نیل ظ ما ندو#ب هلا یوکس كن هت 0 ی

 ((تین)تاص رو کج هدتناعبوا داع هلا دبا 4 دباو :ءایو بلا ك 9

 ۱ ۷# ار هدوع هر ناررکم نایب دنج#لما یاس درادب یاسر

 # ق اردو دانم لوا هدو دو نامدود هلسق # ۱

 تعاعجو هلیق واواو امو هدس انعم هلک هلی كندو دم ياد ۴
 یر کد ناد یادخ ( تیی)طاوطو نب دلار اصوصفتهثدب بلا ةو
 یکا هدول نزوب هدود# شنا نامدو هز مدودادرآرب کا ٭ مورت نامدوب

 رولکخح هديا عارصم 9 روک ذم نامدودیت 8 لوا) رولک هیات

 ۷ هدو د درد لوا نالوا لصاحندموم ندنوتت # 1

 لنسلبه هد ود جاز كنده (؛تیب ) «دسنتضو :بکخر نا
EEN۷ وز اب زوز سو تسع هسه  

 - # اماراکن هشهن کیا شمنرونید ند راک

 شەن : نتف كن هدوډم ۶ےسراف یا کحو یرسک كنون * ناو

 هرزوا ین هنیصمحا لوا )رولک هبا جم یکیا# راکت رد ردم تشات

 رولڪڪ هدینات عارصم ويد بوح ینا هنس انج نرد رپ

 ,Ch , 9# دودنایدلوا شاوص مهد هب وب یخ 7

Nردنا ندودنا یردصم رمز ۱ هلی كن هرهه  

 ردلماسشس تم اعم لی قلزدلا و قماوص اب 1

 9 ششردرکج قآ یخ ادءرهزدوا قلط شلل از 7

 | قلط لب دمج یاو نوکس كنارو یرهعض کت هیسراف اب هو كنیس#
 رد موس جن ل ا جات یک زا هی ۳۹ ۱



 تک (تببا) عاش ردح رم هد ول موس رد ةن فانعمقحاالوا
 دوس نودشک دراد ج 41 نام! # دوب دول و تشذک دوخ

 ادمدسفلا ق قس ا تقال هايتك ءان که دنرشآ ارز
 ۴-5 هل ؤا تنهمآیتشرمآ یداوا قشر اق ۲ ۱

 از هدودم مو فكل هدودم >رمهیردص هار دردصم منا # شرمآ

 ا 2۶ ءاخ یتالبقتسم هکنوچ رد بطفل ٭ ناما ٭ هلی رسک

 : .رخآ هلرما یردصممسارواک هدنربمآو دریمآ هل لادن هب هسمچ*یاز
 (تبب) یدنع لاّکردیظءا شرما آ هلیقالا ۲۳۳ نک روسکم یییقام

 دن | "رکاب وک اه هدا ردناءقاس # تلوو نارودیامزا درب ی یی اکرلت
 2 هدولآ هی ششالوب هدولآ ىدلواقشالو# 1

 وەقم ےس ناد: :ظفاندولان رک هدنسداش کلم ر لندع طف یا نبا 6 هدولا

 اان ی اوب هستم هنسن ششم ون )قشالولوا )رولک و

 هدشاتباصا رانا ین )ردکعد هنس یلاثماو رسو ساپ وسا لوا) قرف

 دن )ینرع زولک هد نبات یصاعع تکیزق هدولآ ید یه ردکعد هند

 رافت سا سوهان دان راھ نابضغ تاا# كد مياشکب هب وتر چم هدولا لام

 ذانرۈلو! زارکتنکل ردغقاو هزار هرم لوا هر هس ضب

 ۲۰۰۲۰۰۷ كمزوشدندولاپ هنولاپ هنیدا یک زوسیدا#
 اهو یا كنولوىم كنهدود# مالو یعفكن هدودع ةتسراف ءا * ا

 کز (تبب) اقای مکس یک ی اما یکتک- هک دنمانهمیزو هی ییسر
 ۱ راف وان ندولاب ۷ مزوخ و ناشر نس الاخ دان ر هنولاب تب

 الباهبّرع ات گاف 1

 . ردیدض كاوا ةناکرواوا یدع »یهو مزال مه ردهتسانعمقمردناوب وقم وب
 ٩ هدو ان هدیدآ تا هتلب دباک ندشازوس# ۱

 ۱ دل وعفم منا ندروك تدولاب هل یه كن هدودم ةسراق جات ۷# ةا

 شاوا یابص نددنخف لغو نیا روس لو ) رواکن انش ییا

 هدیرکناهج لنهرف رز رد دیلی اک  تکناحط ل یورغد قات) . هنساذعم

 ¢ ناسا کرم ودا رپ دلی داو وید و زارت ل عم

 ۷-۳ مه دز هردکعد كل وا ید هنا :حدقهسار | لوس #

 عراق زود ورم ز تم او وی كن سرا نا

 ر
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 یرشاع تاد كن هیغطق ییرکسزونا:نیراانعم یاب یک تسفا تا
 یدلوا مقازویدهاشداپولواوب ولړ هلن : روحش كنه زف ( هتنکن) یدک هدنح 1۳ ۱

 ارز ظا هجری دن ةنوش یدلیا ر سفت وید ناخ ولوا کموخرم یدها
 ردينبم هغي داوا درع لیهیهج هدناطلس ولوا هاش ذا یراتسهنوید ه بد

 ف ازاد  نامرف # مبلغ :یدعا باتط اینک يروعش هکهرد 4 ۰
 هنانعم کیا رواک هد هنسانفمق اطلس ت تارب و روشنمیخدمه ناظاس یھ

 اور نامرف نامساع نايف د ۷ اضو نس> ةا نامرف در 1 ن

 ,% ەدومر قەد شمل روني ندو مرق ى دلو ا قمر و | 0
 ب ةت یاهو بغل لو او ,نتالیقتیمم دز دیدصم آی ۷ توپ
 ردلودتفمخسا # هدومرف × دواک لب ابرفو دیامرف هللا 1

 ] 2 یدوبهب یکی یسردنتشلو انا یا عابس تالو یا ضا

 سری هو هن انعم لعاب له OAL د یسردا

 ت كنم ی دیقرقوب دند نک :وج یؤقلاماتو ندبلا مگ

 ۱ یدک اب بین كن هی ی زوعط بو وا ودلد نوت تسرد ید

 # رازیشاع .تس ردات دویب ۴ رازو فیعضو شالدوشن ( تیر 0

 كیا فصووباو قلوا وبا لینوکس كناهو یرسک تن هدحوم ءاب ید

 جز# ح العرتف مرسدزد»هكم هدو ( تیب ) یم طرب م هنسانعمش :لواویا

 ید ونا هب هکنوح زد هلب ولید ی ۹ ر یانعم #دوبنهدوب یی اف املا 1

 ند ول ناک هدا عا رصف هدوب 2 هدر ی كن هعطق ی : ۱

 هلو دوخاب ردز دن ہضم ےسا هرزو !یسهسفیصیصأم ن مع

 ےس ۰ نکل راد راج ننس هدر ءابهو هل ا سر ایه هچریدقن

 طظعح او ر داوا یدودم لبا یی ءاي ےل دب هرسر ءاه ا

 ۴ هدو ځد شاو ارو نيد ندر: ءاوادوا یدیا * ۱

 صامل ا لاح نع تباکح هليا لادو ئم كنا دحوم ءا ۴ د و

 یضام ندنزغهل ۴# ندو * ید مکی کيا هدیکرت ناکه دس رع رد

 قیر دیار داو یا هدوب#دووا ید ردصم مساو ردیسدنیم و

 ردلزوکه ن یدلبا رمیسقت هلا ندوب یدوج و هد دب رک نا هرس سد

 یدلبافدار» . هنا بس هت یدلیا فدای سه هل طخلیندوب هدعب هک مات
 ندوب fx بم نو خب هما د یرعشآ تیلموحرم, یروعش و 7

 رنو لا 9



 1 تنش

 ۱ واکهد هنسانعمالطوذ#تسددوس هنیس تسد هب زا كیا # تسندوب ندینشو

 8 اا 96 هدوسرف هتسشاربب توتشآ هتسسکر دشا زو ا

 انار یربسکكنالوا كنیسو یعص كن هیسراف فاک#
 | یږدسم هنس انعم ,شهزو او شل وا رذلوعفم می .هلروف ك هبقوف ءاو

 نيسو یرسک كنوا نیسو یم كن هیسراف ف اک ردظفل نتسُیکآ
 ۳ هدو دم نيسو ینوکس كنار و یفق كاف * هدوسرد# الرا وكس ك ها

 0 دونرف یر دصم هتسادعم شخشآو شغف ارب ردلو عم مسا هلع

 یس یهز ۴ ریکروشک هاشداب نیدو نییاد لاجج(اتدن) یر سعش ردیف
 نا ید هدسرف 4 یو لح وأو هدنوت 6 ۰ ,هدوسر ۵ رهس تشد ول"

 ۱ دهد هدومزآ شالوا حدمهدوتس %

 برا هع طذ هک ااف ردلوعهم منا جودعیعع هل یف کش * هدونس

 روید دن هنا وا لور دصم لطول ر ديلا هدونس نک هدنسهاخ تد

 1 هجلوا هلب یب ردفولعم یناسعل !بلاوق طظافلالا هکنوج یدلبا ربت
 كنهمجیازو فك هدو دع زمه %# هدومزآ < هرد هو یدانلوا دع

 رهنفیهو مزالیه. دن سانعم شاو نشات صر دلوع حنا لینوکس

 منایا ناهج رد (تس )یعاشهد اعم یا یک هدوفزآ راک, رولوا

 ۳ دل 6 ندومزا یردصم #نایهجرد هدومزآ راکوا دشاب # دوشپم

 9 ی 2۴ هدوسا :!شلواتحارنعد نیا ماسو نیما

 ا نونو یک كاد عمو یوکس كی مان او ىن كل مه نیا
 نەش درکمزیشود اچ (تبب )تناصلابلا زتو لاح هدوسآو اسو نیما

 51 6 درادا فو راها ابو نوک سوت هک # نعاوشم اراب

 تن باص € زسه عع ردلوعدم عسا هل قلا هو سم ۶ همه

 مپ مش +ززو ناکدنز بانجرد 2 ۸ هدول قشامزو نکی رک 1 رج ماه رد

 : e EE قوجخد هد و ردیظغل ندوسآ یردنصم
 1۷ اب 1.۷ نافرفردب رح ۱ كچ تىدا ردكم دو ید ۰ 1

 ۱ اب نجع هلا واذاو.قرا هک كن ةدودم لادو كن ءاخ ودب

 TN ےش نسخا ءاتیدالاق قبس اکروناوا قالطا ید هیات قح

 :oS یک دارد شدی خاش وک دا خرفدنمدرخویدخ (تیب

 ,os و هی ناوود فاش( تبدن یز نت هاشداب نع

 و



 ۱ YERE ES دز هم هب ا

 دراج ن رادنب بی دکب هدنسنا تد كلن ةع طة ئ جو ا ودد رسا

 ڭم راق ءا زادشبا کب ۹ 3 تاودالاق سازد, تادا هجون وفه

 تست هحاقق < نیس نوا قوا رزم میا هرزو |یس درا هل ر

 یا 4 عطف یاس زده دو ملک عراضم#غاد ید

 1 ۱۷ تفکر رد متلب وس نافک الی وس ۴ 13 :.یدابهدنح

 "عاشهلسانعم ماکنو لوق هدبرع ردردبص» ربط تن هبسرافت فا ن
eموز یر هندی كيل وب نیفسرد >  

 امره دق رهو ۴عاض هع ایپ ردق لش ب یکر هوخ ءاکد ۴

 تان "راد مر ون اتمی هوا زا ووشو

 الار نا یدک هدنرخا تاب كن دع طو شا زوتو اولد هب وک زاوش

 ۱ ی چ زوةطزوتو اوب دوعن با رد, .* یدک هدقسداش تدب لوا هعطق وب

 | اتفلآ قتسدق #هتفس ۴ رد فت تادا ۵96# یدک هدنیبانس تب کلید
 : ۷# هدو دنا ات ندضت شورخ ره هفاضد نكر ەچ

 < هع ط5 نیهکنر ال یدک هدنیذاتس تس تا هعطق لا را

 * غیبو لک یک رمصح نا زار ه#یدک هدننآونع كنم طق ىجچو

 رد ضو قشاع ردٌساغ زی هه نیشهکنوح هنشان عمق رح كنا شفرج

 وڊ د زوي دص ردلوععم تاداهدخوم ءأت هانوح كعدزد ةاکنرزوب ت

 ی قزقوید هنوک نر یدک هدنعباز تنی كن هسعطق یو قطب نو
Aaتاو دالا ساک رك طور تادا تسا یدک هدنّسماخ تب  

 هام )۰ زولك هدنهسات تب کب هحطق ول وید ش نکا ونص هدودنا 9 ۳2

 ردنا زدلا وش اوص هلکن رزوب یفزحره م كاكة ین
 نإ ۷۴ هدوسچٍد هدیاس هنس شلزوسیه :شازا لکه 9

 .رد)وعُمممسا هل رسسنک تانهدو دم هیت هاب و یفق لزهدودم نپس#هدییاس

 هرانعم یا هدس ن درد خذا تدباس گام هاشم شلزوسو شلزا

 رد محو سم هبیتیانعفو قیقدنهلوایانعم هصاخو )ید قند
 درا کرس دزد ٭ ساب نکل دنصزیراکر رهت سن تفشم ی (تد )عاقب

 کیا )ردو عم مسا هلي ت٥ دو دم نیس ٭ هدوس ۴ تسر تبندرذ شدد تاش 1

 نانکو ندید (تین)یناسلاوباردیظف) ندوس یربصمیکن دییاسهدانس

ِ 
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 *رولنید هرب رح كد یجرجرولینا# رد طفل ند دخ
 د یحرجهدیکراک ۸: بانوی نی ۷# ر ولیپ

 ایک اتم ےک راد اکا * تسمدنهد رد یا ناه درد ناز( هع طق )یدعسحمس

 هاهدنلصارولینا تساشورفرهوج هک ۴ ییسکددنادندش اب هتسب ردوح مه
 راهو یعق لمالویرنک كنءدو دم يسر اف ءاب# هل هکنوجردیوسنم
 ال وا تیمش تادایدیاهنعانهءیتالآیج ردو هتسانعم رج و می واهلا

 ۶ لوا 5 بوئا وا فح همسر ءاهنوعا تيد هی دبا قداعت هارو

 + ,» هنر اار یاد زما !هتفس هلو #

 E وید كب هیقوف ءان ۲ ننوکس كانو یف كس هتفس

 ۳ اى نادمدآ ۵۵ تیز هدرخآ رس بورپ و ها راد زەم دارد رهشر

 اهم + لرد کا وب ناتو هسته ع هکر د هام نالوا

 1 جنس انس نرزب داش هنسساسنفم هتفحو هیده ید زه

 ۴# بورا هکروسیدنید هکر وک فو هبهف ۷

 : اا ءازوک لبا نمر ءاهو یراههف كن اهو كن اف ۴# هو

 هه الوارخاعهدمالک هدبس رعنوسلوایروک یک لرک نوساوا یر وک
 اب رع ساتم کر وس ٭ نوزاح# هلثم هل راه كن هو یخ ك اف هف
 وح ف از نیکشم کتیا تما تیسح كا هؤز( توب )نا هج اوخ ۍکه سنکم

 1 بیک قد جنس مارس یا بوزاج ردتسش|ار ناشیوخ

 کت رددفخملعاف یز ارا ندر بور ید هدنعنار

 رذطاغزرژقوا لبا هتسراف ءا رلضعب ۰ )رولک هدینات عارصم یلوهفمعبا
 هکر تهحب )رادو خاو بوک اه ن-قوم بوراچ هدنحسف ضعب
 ۳ [ یار هعتجق ويد قارط اخ هکنوج )ردهم ندب وراج

 ۱ 2 5 هتک شمارو بس یدنروبس هپورکاځ#
 Kas هدب ع هتتسانعم یدنروس هللا هيس 2 هرعسر ءاه ۷ هر ورک اخ

 ی ظنریم )ردلوعفم مسا ندنرخ] نتفرهلرا ینوکس كن افو یمن كنار#هتفر

 الفت هتفس سج كشایان زدرد ۸ هنقرراب هارکاخ ناک (تنب)
 رول ڪڪ هدب ورو دب ورهل يبس هدا زواو رب هل قو نادا هرەدجۈھ ءاكداف



N 
 تست رخ نایک سر رک نوط الفا رک تدبزاوشد

 تشکل هراس ناب یکجا س | یاقافکل دا "+

 زی نا وب تاک یو

 قدك وجھن انعم یشدج| تاقرد یکر فصوهدنلصا )زرید اشکلد ناک

 نا مص ته اک ا + ید يدنا ی مچ وآ كن هعطخ ی دی نوا وای

 لا هءطد نر ig , یزضاخ سهام کن رد لغاف مدا دوخ ایرتنماج ن

 شک رود كن ونش دول د دعا زب زارا رشک یک ےک یدک مها الا

 وكس كمالو مص ENT فاك ۷# تنکلک واک هدنبب نر

 اها ط م هلبا هیفوق ءابو یتوکتس كنفم# نیشو یعف كن هیسراف + بنات لو

 هک ع دنکی راب رکا(تسب) یناصلاوبا هتسانعم نازو هاکحیزفنوار
 نت دیبا: فاکراضعب *ا اردک تشکلک مور خ رلکناب گ

 نالوا باوص )دداطاب عزررلیدابا ناب ل. تولد 4ه نسانعم ا

 هک ات هیسراخ فاکهتنشک,هکتوج اود ییک ی یدلیا نایب و طرا
 شخب زول كني ون سد یلص هن ضعب كماعم برکت )ردهثسانععاش .اغور
 ۱1( رظتناف رولک هد نح سش یت جزو

Kaتەك شا نالوا شاچ | كىچ هفوکش مه #  

 هدنخاغآ رک ونس انعم كچ اقلطم یک یک ن

 نا دلا ارت نکا لن مهچ+ نیشارایضعب )نوساوا لصاع هدر

 ردفا نییکشا ی :زدص») ږدل وعوم ما لئ كن هر 9 هب :

 یدک هدنتنب مچ وا نوا كن هعیطق نقر ننک ۱

 توت --.#قموبوا نتفخیدباوخزکشهبوق واولتط# سنج
 ۱ و )دهفورسم رکن کوچ هتنب موی ون یکم ناز اوج
 ۳ el لب هبتن ما هه طة وي دوعب عب وا9بیا ون دز انعمولتط ازای دم

 دارید جاد کش هنسانمهوه اولو دیا ضذحیاوخ هفجصاک یدک هی

 (تد) زغ واح حا زن مو وف هدب عردردصخ لب كدا

 نادس ت تاود نأ وفا تەك ین جنس

 2 ٩ دنفخ یهرونید هدیبسخ هشهاب شعوب وا هه hail a ا

 بلوا ردو غف م مسا هلی مرآ همت كن ه بمب پسی تو د

 یک فود مارو یت
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 ا هن سماح تاب ك هول طو یه رد وبد ه هده # را واتسد

 ٠ هجان دلا ن قبس ایر رد هتک لرز مظان هداز لبنس
 6 :Ê e hic ناک ۴

 جی ER یر هدا تب كنم طف ی درد ۴# ناتینلک
 شیلاماو لبن و هل الو نا رو لک هلوحن رمد قلا هنس ذی وردم لک ۴

 WS (,تچ)یدادغب یس" در ررد هثپ و طو هس هتسد هربسو

 eh هقسب ندرانوب ۷ دابهتسدو د نوت نانب"دقرفر * تفکردلابقا

 هیانص ھایات هنساتعمیلاتماو رشد رکج هضق لوا ) رواکید

 ۱ د جوا وب هثسانعم تکاب ۷ ۲ ثلاب) هنس نهم یر قاشیداب كن اتآ

 او | زولک ةدناح الط صا وید هرانم تراک یخدمه را راد لیاص ېد کر
 0" NE + هتفس ابر ھک ت وج ن چب هر دزا هعطدا#

 ط كلاد# جرد یدک هدا اونعلوا ةءطقاق ر وتم ەد رسکیا٭ زا هو طق
 > یراق دپ وق« اغو داب زیعیناد هوب و هقح ته با ميجو ینوکسكنارو

 ا رط هراهساو راربد هدب .هندفجیرلکدا زندحزهاوح رادتعفو هرفص

 5 + ) یناجل وب اراریدجرد هتناهدبودیا هییشد هب وما نرراد راد وب

 اد *دنی وب باشور درکید جز چور غن ؟توقاب و ل از رج رد ش اسب
 ر یجردر هنا اد و وب نهد دارم ندا جرد دیر رغاس دارمندلوا

 O مق یر زوتواویدزوس ن اب کید یدوج هرز

 دک هدنناونع كن دعطق ىب کیتی ارکیاقرفتم رهک نوح ید ګی رند

 اهعطقوب وبدن هل دا هتفس كل لاتا دالا ی قب اچ ردیف تادا
 ءب 3 ندنسدفج مالکی ؟رهک داد یعملصاح) رولک هدنوبار تلف

 ۳ و هجا رر نارد طی ۴
 ۳۱ یا هل دم ك ك ەزمه ۶# ها

 شا (تب) یلمآ بلاط نارجو نادر ححرسو غ ام دلا لغو
 دن چ زد یلکک انک هچ نماد # تسبب عدم كرپ و ریس ےغامد

 1 نوا عشا 9 هدانعهوآ مه ال

 دو < و ینیطایک هتفش داش هدانعمو نزو لوا ) ردهرانعم یک کیآ %# ا

 و شع یتا ) ۱ دیشان دنفشآندب لاح همه ۴# دشان هتف مغ لارد

 91 ۳ oak (تیب) یناعلاوبا هنسانعمش شال ادب تسناو
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 ردلرعتس» هد ڪر و هدیشراف 9 هس لک غد هتسخ
 ار 6 نسب شچاقاوا ضالخ نماف نمارجمهچرکا# < ۱

 لوا) لک یادم خوا رد زدم هلبا ینوکش كنیسویعف لوح # »۴ ناب
 زذخو رارف هدسب رع نت رکی عم ین )یهو هدب : هه سا

 تتجدد رکن یربدقت ز۴ نتسر خرحن دم زیناوتن هک (تیدن) نع
ir. ۱يادوسب نیکی نه (تش) ناس خاو ندا  

Aa 7نتسحوا فازدن زدناوتن حبص داب رک *  

 ۷# هتسحرب یدلوا یالطصافصو هعارضموپا#

 نیس ها هدان : ر هل نوا نیس * هنب رزو ا نتسع روک نه ۷ ر

 نکلی دبا للو دز ك ناتو وا زوک مهرب قو ردلوحفم بنانا ا

 سةن فح الطصالا ق ذح اشم ااف شلو اح الط صا ساوا فص و هعا :

 یخو هدسجو هلباواو و نون رولوا نک مذ تبسانم هسشلوا تان
 | یی هدنلصا هتسرون ( هدناه) كلذک يتندهتسزو هلبا ارو اوو نو ور يان

 زؤاک هد ەتسنابەمنشىلۇا ما هزات دک هدیشروت یخذربه اردنا ەى ۵ ر

 غار نتسر کتی دامن نى ااو ]زوق زا لىك زارىتەتسقر وراپ
 ژردیا کح وند طاطو فن ر كموفوا دلت هدنزوض و هنیساتعم کک 4 ا:

SR۴ تروع نالو بت بروکز اءدیدیوش ىلا .  
 هکنوخ هئ ساذعم شهزوکر ا یلطم هلنوکس كوا دين # هدد ی
 ردلودف ےس وا یجح وا کنه و یغجو اركب دزای ِ

 تولاقنددحوف ج اقر ن یدک هرخ مبهم یی ورق یزد ۱

 هدتسررهوشو وز یزوررهوح (هعطق)رع اشیدلوا فرغ هروع نالواع
Nمدیدیوشنآ [ارتیدب رفدی درکمو ادرکبنادانوشم  

 دل هتسداب وب یغعابانیب دیدآ كحاکت ° 1

 کد سان هم لب تولو یر مک نة ودم ابتو یف لتهدو دم ناک # نوب
 وی+ یخ > اکنتروعنالف 2 یحازاحم زرد اک مسافر عید ۱

 f شب دوغ # نیش تبعاوج یت اوچا (تدب) یی دوس س ار دیا رب

 نیر بیپ کد م طق ی دیرکی وید قاب هکنوچر دیکر من۴ کسب اب ن

 دیک + دیشبار تب لنهعطق ېد نوا وید لب و 2 :

recن لدو  rir2 زا  e۷ هنافر  



 ۱ یون تبسم تاگ ر ۷

 ۶ تبسانم جد هدول و ید هوا ٹی یو و و

 ی بي هو یر قرف اول لب * هربس # ردههح

 0 ھر د2 ںی رو ند رابطن هدنام» ول ا و

eف میکرد اکر داد کشا دن زا 4:  et 

 ايش ۇ م تاب لنیلامت ىج“ د5ف !ة دک امان روزا هدانسموت 46# د
 ارگ و کب وک هاوخ ھ راهو اا وک هاوخ اک زه ( ترب )عام هحلاوخ
 ایراد یزاح یانهمن 6 ۱ تس هک رد لا نا ردو تحاحو
 زیور هنکوناکنرس E وار ر قان

 اولا قیر یا خیادا هاک یزک هدنقم یخ دزد 9

e SSE۰-۱۳ ناد ۰ و رج ها شاد  
 تصاخ یک تغ هداب نع هتساتعم كشوا ا هل دن تره ۷ ناتا
 كاع ژولک ةد سانغا ماسلا مهیلع اک ابا دامو ناغاشدا اک رڈ
 ۱ نارن# ره هکنامه ( تک ( شا "ها یضر TE تصعنمرد

 اد متر اه ا # ا ر احا ارد ناسدقم درس روا

 ءاهاکن ۷ تا تنور درا هلی هوس چ ال 7و اب

 كس 7 و لیهدودع هه ٭ هتشخآ تر اتار اک رفت وا

 اثرا هللا دلی ةتزءاهو ی كنهتبقوف :اتو یوکس كتبو یر

 اس ارد مه هتسخن اردن ۷ ناز یاهمدقرد درا !د قرف( ي راع
 1 ٭ شلوآرابتب یدآ هرو راق ی دقاب تتبط#

 ادو دم ود :ا و یوکسلنیشو یرتنک که دو دم ةنسراف هاب # رانش
 ۳ سانعم هزوزاق یرلقدلا" شوت تالاغا نۇ ائر ملا رو ی

 را ۳۳ نایکح شیپ شادو ¥ دۇ تک رم تجرد تبعد( تیر یا

 ا ¥ هتسخ شچازاچ رونی دور ادهتیدآ ناحالع # بت

 اود نعم هليا یفص باند ون ءارو یف كند ودم لاو راد
 ت بید یآ منعا یسع شام (تی) ناو رغزتو جار

FE گریسک نهدودم هر اه * شوخ دا ن یورادتبل شونرتغآ  

 ۱ 8 طفل تسرد یلباقم لیلعو هتک نوک هلباارو ف لنهدودع ۳

 ۱۳ Og EE )فرعا

 ۱ ۵ بد رای هد هنارلد مس > “ھل هی رظ هراعتسا و IEE و ا فاع و تسد طظ
so ¥۲ عمو دم انجام تعجب 5  

 ا



 ناب هزو زاهد دنوکه هک # ب 2 ۵

 #هنبعو قوذ هلال یموقوا#
 ٭ نورنا دمی اش جیم دیسزاف ید ی رج ج و نزع ی 4 :

 كنهعطق ىك: ا بشزورزدنوحا بنوت دیک ات نونو ل بؤت فا نالواهدام
 .,# دتسجوتیاهعارصع انعر مع طق نیااشوخ  یدرهدنتب

 لزوک هند هدو دم چچ نیو لو هو و و یھ ته ءاخ# | 2

 ۷# یزاحم قشع هماکنهاشوخ ( تس) اک مکح ی ےک ی وط هد رع هنسا

 یدک «دنناونع هعب ارد م طقه طق ن ۱6 یژزابتعو قذع .ماکبهاش

 »۴یاهعارصع ۷# یدک هدنچرش یناونع كن هجا دیعطو ناپ ان
 4 تادااههکننوجر دعا رب همعچچ اه عارم هوم ها ساع عم هدحود .ایهدنل ۱

 نالک « لات تل كت دعطة وب هدانعمونزو هلباواو ۷ هتسخول # رد

 هلباراعارصح وا هملمق نلدوا لز وک هنن عمل اعاح )رد هایت س نعم هم

 ۴ هتسهآ هتسهآ كد بس د نکی كسررف#۴

 یهن میکترد هلبص هدد وم ءان یهدلوآ :درط درفم عرامضم# یک

 ۳7 هتسهآ * یدک هدنعبا ر تب كن هعطق ۰ نک مدعا فرا

 ر

۳ 

4 

۳۹ 
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 ارگ هتسهآ هتسهآ بارش جن زا درک لر ( تب با ص هلیدم ارز ۱

 BERTEKA عش کج هنر هآ هتیهآ باثفآ هوک سد

 ررکم هد وبهتسهآزادنا نع ودزدب شاک ن لک لی# زا دن نهر

 ٭ هتسکشا ید شرق ىدا سلو حدو ۳ ر

 لی هيم هر اهو یر هه ,ثامالو كن هدو دم ةت ء او یرسک دسر
 هنهکی رکه نهک قاروا (تدپ) ما ب بلاط هنساتعم حد لوط با

Haمسا هل سس كە ریه هتبکشا * تسیتهلاسررددوب لا  

EEدم نسکش ین هلیفذح كن هرم ر ب ظل ناک شا ی  . 

 1: رش ید نادا عی نالوا( ىج ۳ : 0

 یوم هکنوح ردکعد هوندس يلع یتیفک ی یاینعم # د ۱ هر

 ین همطف ی ب د نوا ويد نشیامت هد هم یدک هند ین هوا « كند

 ام رهاظ تب ,سانم هر ول نم یاسنعم هرز وا ریدعن وب ین یجدر

 ۷۴ هتسرر و ریس شع او دهر. د ید ض كنا,
/ ۵ 1 

 فص هد: "سر هکنوج هنسانعد روم ناو فرض یو یا سر

A 8 EA 102۵ O FEE 1 ML MIAR.R ان RPT < Nie و 
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 شسردواذرک هه( انس بکر ادا یار

 ٭ هش تعنصیحد ترحادنرم ۰ ۰. ناش شدنهموارو ذره
 اوئوارچوترجا ین لادو ینوکش زغم یازو ىع وم ۷ رز
 لزا همسر اهو یتعد كن هوج نیشو یرشک كنهدو دم بزاف ءا هش

 چ دنک ی ویلا رک یب دنیاو طم
 “رد لت صاوالوک با هم ءاخۆ یزرتسک كنهدودما هد حلوا #7 ج

 چ ی هرو ناب عر عاب زراکگ سا ) تب ) یدعس مش 4نسانعم

 ۱ اف“ ست .تافاک ناد نک # خج: زاوا خرد نامالع دنراوآ ِ

 ۱ “نڪ كحو عاق هدر رع هننناثعم یزو قغربوق
 بر هت زذکل هشسرد یا

 افلطف زدففح ندتظنلا یاندلنا نوک كن هیت او یدک و ی

 ۱ او ترضخ هتان م دو دفورهدرب دره یک بصق هدښ رع هنسانعه

 ان ر۴ .دنک ی تداکشاهیپادج زا »انان تناکح نوعتنزاوتشب (تدب)
 هشیمهابا هیمسر ءاهو س كن همجمنیشو یرنسنک كنهدودم * هدوم ءاب

EET9۵2 میش (تس )عار از رعااشن "هتشنساتعم  
 زار درک تشره ۴ تاغ شر دنا د هز هو یدزرع»# تاک دش
 ب ۳20 ناف تن : مهنآ هک دنناد نا درم رک یراکش

 HENS درب هاب نوت یدند هکر ید ۱

 0 اطو توسلواجاغا نرده نونو ئ زل هه تنهدون ةوفعانو تس* نفس

 زذ کز داغاهدیرعوک امام زاری نوتس e قاور ةیبق کس نوسلوا

 هاو نوت ۶ یا ارڏو دتلو د یاهو ( تا يناهز ابد دوع هشاطو

 هتسانعم هتل (ارو یه كانهدحومءاب و ك :یقوف تب یاب هداتسوس

 نیس  هشنتودرندک ناهوسول زود یک ساف هدس رع

 هکیاوو زود هلانوو نیت كنهدودم :اهو یم كن هدو لع نیس ناموس

 من د تتح درک مو زددنصار نینزانر خاش تا )قاع اوتاطتنسانم

 3 :هدو ذم هتوف ءا هنگ رربد ید نقوش 4 دان ات ناهوضا

 یکم ودقهد تب رع که .a مسز ءاهو ید ك دو اک

 ههزا وشاع ( تاب رعاش) نوک ەد ەنى انفاق كوك ی 1 . ساط جد

 اب 9 ۵ تش اوت ::نکه کت ت كىلا : عراف تعانف
B5 CY 



 ا ا

 ۲ راد زر سی ريبنجتر بم +نآ (تری) ید لاک نہ زاد لیعاعسا لاک ۲

 | دواک: د هنسا نهج یږتو لب یخ ده تفکن اوتیم شی رد شرک د زات
 هشیویریکهدننبب یی دن ایه ی

 (تس )یز رن بئاصن رول واهس رولو | ناب هنژه هنس یا :
 مم ادهبشپ ر مشیردش * نیسکییزا هاز جوک .كيرفسمه

Etرول ک, هددنسانعم لۆ ناب هد دوچو ید مه *  

 ,.×ںاهنز لیق رذح»همرق نکنم ا

 رم اداب وشو ناو اردرضاح یمن # نک کش

 :رولک هدنکشو ب یکش هلیلادبا هیون لانیسنالبقتتیم هکنوج ردي
 یار اهنز* یدک مدننماخ ج بد, لبهعطق یچزوعط یسبضام ےک

 یرد چم رذتخل ین دزاهنز هلا هیت اه ینوپ تو یو
 ی ek نی رقزاراهنب زب( تیپ )یدع جش سدیظف] ندب راه

 .هددنبیلانعم ِتیاکشو ناو دهعو ناما هعشب ندو کر انلاباذ

 4 هششانیم جد هنیکب] ۸ کی ۲

 یاب ینوکی کن هدح وخوا و یف di a یه ۷ و دیک

 مکخ هس انعم ەش هج رمه لیا هن یر ءاهو یی كنونو نی كنهدود

 | نوکیس شیغورفزک * ماف توقابو مرخ دیاددروخ ی ارش نار( هع طق )ینزوب
 تسد# دنکفاتسدربنون نوح وا رع هنیکب از ناس توقا دوشیعا

 هر هنسانعمساذاوب هنسانعم برسید ےھ ۷6 نابداب زا لکی را دن درک نوب

 ندیم طهل نیک ۲ هلباپا ارگ یم طن ول هنیکبآ هک بروی هدازآغ ان کر

 .یدلوا نیکبآ پون ]وا فذ افت یاد همان فوجوج را بک ا هکوج 3

 1 قلوا بارش هدنجعا هحربدقتوب یدلوا هداز هبعسر ءاه En هلو

 هلی كەد وع نووی رسک دودی يه دیدید

 لها مد وغ نان مندر ک صاب ( تب ) تک وش اضیا هحرسصو ,هشدش ۳

 NETTLES داانا ۳۳ مد تک ادر

 نعاشراربد ید هک الفا هلن رطهر اعتیسا ی دن مس هادی ویش

 ح یخ لو کاج هنری :لخ هت کنن ارکمار ابیط ت

 (*رودزمردندا شپا هل رج # : ۲ ۳ 1 ل

 چپ هادورولک ا عاممموبدترجادزم هکنوچردب وسنم ر ,
aw OY PRPO ۷۲ ۹۵17 BN GK OV DDEيهود  
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 نوبت مار لک, یدک هدنتدب یجب لنهءطف ینلاوی دیک ٭ وچ
 مد اا باف 2 نادا ین رد دو

 همش ی لکو یی د هغ ط فنعم, ل عاعرولک هد ی دود هم
EA1 ۱ .. ۱6 هشداول رک یتدناهنپراک 8 «)  

 اهن ٭ e yin یتا كن هسع طی وب یرکاد شیا # راک
 رم لد( تیز نفاخ هج اوخت رد راکینآو ادیب یا هنساتمم# ۍلازک
 ارش E ناتي زار هک. ادارد ۷ اراد نالد بحاص من

 / »% ها تسنا دنسوساج یدل

 ا ی تا كن هعطقا (یینزوفط دیدیا * ناب

 ۷ هيا 4 طسلا تاودالاق قرساک رد هلص هدجوم ءا یک دناوا

 سوساج عك هلا هیتر ءاسهو یف ناعم نیش و یرمیکتنهدوآسم

 اکندرکیمه هشداوجوت یو کرد (تیب) دېش نسل ابا یک ناب هدید
 هپ رولک هدهانعمنامروا ید مه « درو مای عین ترک هدیدزو

 1 مداد رم ییا شیانادراک 2 ۱

 منا رق, دلاج غب ذوا یکی فهو ناد هکمپ وت داکار چر ادرک
 ۷ هشودلادنک نی ردیآ کف یدک مدنعسات تد تاب هعوق

 5 ۳ نسفنارد ساغ در عرانضم هلدیصف كن وا و ی ۶ كفاك ۴ دن

 رم هیدن یدک تیپ یعنی نوا نهعطق یجچوا یسهد>و و

 قم ا میسر ناه هبنی راخا نمضاح نما نبش ناییشیدنا" ۳

 رک نر دوبار یقر اهل ترکی یو دن

 [رایحیم وین اع مکن یک اہک منکیم ہشیدنازاب٭ مکابقنم ر

 i :  توزبیدهخیب وزاک دصقم#

 وب تب جاوا هلی دججم یازو ىج لیهدودم ةبسیاع تاک #

 چند نیؤیشا هدیک 2 نکرد, ید ھنن برم هدر
 ۱ رس۴ دوشن نوریب یتنآامرف طخزا ماپ ,(تدب )نکرونا ۴ < - یدنلق رییسفت

 دیو دم ءارو :كنفبح ومءاب 6 توری زاکب ,دنزم» مس نوحوت ننذیزا
 ودام هدیسراف یک بیا هرم رک ورم لیا هود ءایو نج

 ۱ * هبي رر لقاصص ش لب ر لافص یه

 هی رعک لابی بعم نیمه )کی ودعا د
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 هناا زا مو * هزل هان دوب *: هننشود زور

 یرانوب کتری د هذآ هب هعج# هرشبه مرج موب ةلش 4

 لوبمالسا لها هیابشلث مون( مکن ییا تای خب اینم کا 4
 ظفحاف راد لاش هليا نيس هدزیلاوح مو .نلاص هلا داص 1

 ر < هلا وع موبیدنید هنشهب همز رو
 ۱ نی هدو دم لاذو نق كنهدودع رھ رک هننذآ ۴ .HIR ۳ ۳ دش

 | (تنپ) یاک اخ هنسانعم هعچب هلا هیمسر هوا ف تو ویل
 1 یلصا*دشابن هی هبنشار همر دم نیا ۷ تب ناتا د لعط دوشن سماب

 | شبا نیذآ نالوا هتان ی ساتو طو یزب راهش ذاب زس هغر ا
 1 زلت ذلیا هداز هدر ءاه نوا .تماالع تود لفن هننش افا دعو ١

 | افآقرسدقینابپ `, . ردشلوا هزت نکیدح ا ىھەتېس ون یا ۱
 اچان دانند هدنشود لنیشاموب منرابم# 7

 ین قمه هدانمهناکر دزمالا سه لنوو دهان زن

 یرارخآتلدپم ایسا نالوا بکر ما هینش هدعوبسا یاسا( هیبذت )هرد هل

 هنش دمه رولوا نوجا رعش ترونمط فسنرب و هک رخ, كنه رنک |
 یراتهظا ناه نودا وا بک م هلیارببغ دواب نوا وا ورم یخ

o:ذغفح اف راد طلع قمقو اة يسر ءاهررد هلن تک ك دج وشاء  

 27۰۳۰: ۰۷ نیکرهنک عبطیطوط ۍږرولواراتفک رک
 ةکنوحل هنسانعم وازو سرکش ردیدبکر طو ها دنوکس کا لو مار زانفکزک
 ردو :شاتعهزوشراتفک یدک هدن رح رس ی اونع کن هع او نجت! نوا یابی

 یفورعم »یی طوط 9 یدک هدنح یش ىيا تس كن هبا هعطو

 لیلبوعمه عاد تساادیشو هلاو (تدس)طظفاح مه ->اوخ ز هدشوق رو ۱

henaكلی( تنی لوضق * تسود مادابورکش قتشعز  
 الو نامش یزوا اب اما زوو ا ناسا یزوس ۴ تاک یادا می 1

 هل 1 - دهن دن ام نیس نیس | اکو ن اھ

 ااف ولد ۳ # دننام زد هیفصا یردصم ردد ۶ لوف سا 8

 ی هنر یاونع لن هع طق وب قاب هنآ ې دک هدنسماخ تب كن

 ۱۷ هسشرد کوسه هو

 E E # ن یر وا وف
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 د کرت تس دو نگه درد هی رد ص» هت, نالوا دنر دا # ىدا ىم“ د

 زارذح *تساوخ تسودنک ی مشدزاا نیز( تان ) رعاشر دزلعیاش ید

 نیب ام قلتسود رد رع # تلعب # تسر وج تسود رک کد

 1 د هنکي یدشی دثو ادغ یلزرمک درسا هداکوک 4 ل
 هی همان # هتک هکر لا تاو دالا یا قیساک رییفن تادا#:ب
 بیم تن جاق یب یر کی بد بضغول رکن کن واع
 ۱ و فاضوراد نیز هنکراھنز یسک هاب نک( تہب 1م طدر میدی

 زدیکمکلعا تب بل هءعاد وط قادوط# 9
 ةادوط try تادا هحوتغم دحوم »اب نالوا هدام تیغ
 2۳۳ ندیکم # یدک هدنتین یصکیا كن هبعطق ی دپ زوم
 غاز نيج( تس یدنجن لاک یک مع اضرو صم هد رعردردصم لطرف

 ذب رشوت :نا ۇت ومب تقوا *٭* تنسنی ٽر وص كشرتخر
 0 . ۷# هنیسو هدیسراربد هیتسوا نیکو کنه کیک ( اوت

 ۸ ید هببب یو كندو ناب یکی یو ۴ منی
 ٠ افن [قیسدق# + بس# دکل تاودالا قسم لک یعع

 هری هلال ندب| قج نج هلکنز شهرونید#

 دهن كمالو ناز هیسراف فاکو ینوکس كنونو ین كنه عیاز# هلکنز
 رادص هدعاجب تقو هدنغابارلتروع هکل جالح لالخ لی هيم هرءاهو
 ۹ ۷ هنیتسد هنیلوف راهی وب قاط مک: زال دا 4
 نس انخم موقر لزل لبا هیمرءاهو هک نوثف هوسا هت ی ءا هتتسد
 جده یدک هدنعبار تجب :كنوعطد یجب ینرکیوبد لا بسد 2

 ی )یمایرول هد هنس انهم یاب ]وق عصرمندنلاثماو توقا و لع) ةنتسد

 ۰ طمار یهامود هدر کر رز قثور هداد دعاسود هاسدز

 ۳۹ ۷# هر داعب زا هبنش راحر نوک ك اةن هشت 2# ا
 (دلتاناب نسیفاسا لعویسا ماا هرو ارس اھم كج هک چ وا هاو

 كنەدخچوم هاو ینوکس كونو نحف كز ههم نش هبنش# هک
 ر ازاد زن هبنشرکف یزیربت ناصر دعا كنس هربا هعچع هليا, !اهراهظا و

 دقاب ۴ ب تس 'وخادرف هشددنا نیزوزماتبجک # ار لاغطا ۰ هتعج

 احا مو بوت .dû او هینش یدیع ءانعسا هرزوا فسر داود تأ
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wey ۹2 راک دید ناکناش ۳2 de رو ۳۳39 ۳ 

 هاغ هک دهلیوش یلص اا زاد غا ند نک د هلو او قد
 بوک هبهقلح یرومذ نا نک رو تفج تیغ لنز هو 1

 دج قیسدو شب
 عاکیاذ زبر فلو تا ےکرایدلبآ امس ناکامی 1

 القنا دکنا »نانو نیهفوحرهاظو نشو ار ر غز
 ایښی ا

 هتحفاق هدنرل هنشا !رعش دلج زا دوتلو لاسیهتسا«هرلعافه هل ۳۳

 Ame رردیاهاک ندزکه نود ناکا
 لو: ههرربد ناکیاشيو مو

 اینه لوا ی اک یک رزید ناک اش: توا تین هماوعر دا

 ارایش و لک هد اتاق شک نه رخ ین هاب

 ۴ ااغ رض زد د هناشاکهلوفی حول"

دو دم بچن بوو قوکس كنة ءا و نف تاون یر بذ# هل
 ىم کاه

 یاده اه (تن)ورنسختر قا نخ یو شوک یقه ٣راه یه ۳

 هلرحف كنهدو دن فک pg قست لوف منکوبسکیدو

 فلاح و (فیب )دبش خش نر تاھا تنفر ف قاذگا انو ی

مپ رادیو توج ف كس محشو نیان هزاتشاکم مش مهر دن ناب ۱
 

 I ردم یواز ر وتو نوا SRS م

 + فک هی شوط ن اکی وی در شکر شو

 كالا یاکک دژ ینک ام کش اتاودالا ی یا ۳/۳

 کل هد ذمق یک یرضاخ زخا م ترده اسر ن دف تا

 اوم زءاهوهدک و منو هب هتل هیت ها یدک هاب

ِ 

 ا ۰ ازال یاس سد نت

 | دور هر و رپورمضت بوژاوآرولوا هان هی ما هدقدراب
 | نوا ووب تناقولوآ درام ةا شل فو دنوکر نا

 ص هر

 ,E ( ده تلف ) قرذگ سکس رد هناشعم "لوا ناکنانش

 ی شد دات یک ۰ ناد د هاشينه ۳ ۱

 ناش هک زد ةد هدازاساب لاک # ناکاش یا وا هر

 | ىت ا5ی ادعم هال هه ولتوفو یال هاف دلا ناک فا

 ی اچ چی ك سا هکنوچتنش شقولبند
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 i ره هلی : رع ردهداشیخد هدکرت رر دیس راف # هشآ ۷ اضیا یم اک ردهدشر

 اذصا# یک لدژنیآردلمأت (تس) یدعس شر ود یکنروک «دیکر یک

 1 و !یک هنآ ةثغاکی + مع مهعطقوب عع لصاح ٭ یک لصاح ردت
elke۱ ٩ هنر هتل نیپآهتداع و سر ید  

 سر نعم هلبا نونو یرنمک نیت, ابو ینفلنهدودم هزه نیا
 ہانراو سر نیاسک(تدب) ید خج زرطو تولس ROE وتداعو

 چ اوخ هنیلاو دال عج ٭ هن اره دیدن یهوکشنآ اب نو دب رفد۴دیدننبمآو

 هنآ هنییآرهدوش نیبدوخ # هنا ردتا اج نیورعدرکن رک( تو )نام

 متن ریدهدانعملوا هب ردىدلو| ى عانق درک

 ؟نوح لزاو یکدقییعع هليا هدک وه نون میدینن هیت ءا نفر ۴ راد

 ۳ راهم" ر ءاههنیربد یدک هدر تنم ان هع طق یر نیرکویدیکر ید

 یو وسواس بد دن( تب ) یناعااوبا

 ۱ ۷ هدنتفوزپ ور ورعسخ هنب نخر شخلو# نازم

 زیور و لىخ رولڪ هدسیاب عارم یرسشفذردراسهنفت 2 عارتوموب ۱
 ینا هلبانر ریش رد تعسا كنولعوا كارادحات نم رهولعوا ناورشوت

 ورسخ نو جردراو هوجوزارهد هيمن من هرسخأک اردرومشم
 وب لاک یدک هدنتنب ی کیا كد هسهطق ى کیا یی رکن ود هاش داب

 ؟هیازو یربسک كن هدود#واوو نوک ا ىق كنهیضحاف ءا 1

 1 : یناث) رفظم او روصام ییعع لوا )رولک هنانعم شد ردط وضع هلبا

 رو زم هاش هکنوخ ی نيام قم عبار) زبهزویداهی مع نان )منو زب ع
 نون ردّبسآ كح دیا قاصبزوس یرکشش سماخ) یدروس یفلا
 ۲ اد هره اظ بدسانه هدنس ه عسل رب و رب هزوکن مو رسیخ# دنس .هلج

 ۱ رنک ید هنر لرد ناکیاشمک هک# ۱

 ۹ (تد) نایسهخاوخردیعا کان ون هني رخ ۴ ناکد هاش مک

 ۱ ایا هرهر ول وه هلن نخ # دشاب ناکیاش جک صب رو# دره دروخار أ

 ۱ نوا نود هتش رخ ےک هکنودردزاو هددعتم هوحو ةر همش وی د

 س قو فتو جم نیش ناکباش یدک دنلوا تداتلن هعط3

 عا رواک هراتعم وا هان ونو یخ كنهدودم هسراف ترک

 رمسلرحا ثلا ) یکی ارفو تعسونعع ناب ) یکیرایسب و تک
 هک هتک
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et ۳نیکج نرو ,دیسزنا نیا هتشکی سکه اکان هکنآ(تبب)  
 زد زا تیس د هدنیک رز کیاو * زيا :همهزا تشد

 3 هاکهدکع د دهم اکو ماکنهیدهتقو #۷ ۱

 ۳ ارد ۷ اوج ماكنه والكب ماکنهالفهنامژ نو تّوو نیما فک ماک

 هک # تشیکنا ود یاجرب هن ی ر تس ۴ تسنکنازرق ماکنهب یر زک تم ) ۱
 هک دمآ نآ هاک (تب )یاس میکحل ی ؟ماکنه نامزوتقو نع ءا دیسرافش ق

 دمه مود ناوک ریا نور ناوک ناد را موش نا دام یونس نادر

 ناکدمبا هو نامزحم اره ندلحاو نامه ) دولواهدذئسانعم لحونآ را

 یکم اکو ۱۳۹ زن یا هلیطوش یو ی نکلروأوا ضد ۲

 هی اب( تیب اظن جش هیانعمیکیایب ےک اک هتشو هک ےک ناک ۱

EAردندن واخد یکیداک هنتسانعم دنه# اکو ہاکی ھار ھ اکیس  
 ردربسفن ¥ هلى د ەدلک دات تفزدء كد رسا ا ل

 هاو وآ نعدز مهیهاوح ور SR Nt ا

 نیججو اود نس و بک زل ا تاو دالا ف نیس ساک ردطرش تادا #ر
 تاب كن همد یچندرد نركب ۴ یهاو ۴ یدک دنتیب یجگیا كن

 یک مدار تبب كن هع طة ید نو اود تفرعم زهر یدک هنری

 تزف > وداع هدس رع هلال ادو یوکس كنەہZ@ھ یازو یصنف كنود

 هک ننک( یاب میر دن ردکعد هدمابیبراردن ةدز الدم, هنیسات

 تلعازاع # دوب لهازا هکناد , وکن هتکدنبا 3 دون لوهسنمدزیبهن

 كنهعطق یصچوا اولد نن و وب لج تاغ زالقع دز *# ندوب نامم 2

 [ كن هیتصتواد یلعا هبنسانعع لک ردرنض اعم هلی دم# 1 یدکمدنو ن
 لنهسان هعطق لپعافمس | مکت ردیظُ) ندیآ یردصم ی دنایآهلر ۷

 A تالف تاودایکش نقده ةطاعواو هلم یدک هدنرشاعت

 بد رد هلص هجوم ءای# یدکافنا یرالضم رود یاس وک
 9 هنینآوح ار شا دزاسخر هم طق نرادوب# ۰ £

PINEیی دیه ۷ ما ۱ یی ریس هیت اونع تنهع طق یعنی کر  

 یفرکی وید قاکب٭راسخر ٭ تاودالا ناق قیس اکر دملکتعریغک هل
 RE لا نواوید اع شناد# یدک هدنتب کیا لهم ی

 A جک a قبا یاو واوا ¥ ر یدک هدنرمش
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 ٤ 9 هاش نان شع |ثالرید یکیدرب و هاش داپ # ۴ ۱

 ےس TOON یعنوا لنهسوطو ییثوا ىد تعا#نات هکنوح

 لب ید هدنحرش یب ار تدب ك هد از هتعطق وید هاش دان

 )کر ره یوو فری زره ا
 : 4 فو ئ لواوو ۍرما مک كن هد ودم ءارو تلن هیشراذ فاک # هوب رک
 ید زا دناهدید (تیب)یدحواهیش هنسانعم كلالبل و براصنالوا هذزلغالم
 لوح رد یک فصو # نومهرذ#بب رال هدیدب اردوخبر۴# بیغ "دوبارک
 ام دو اب زدففخ عامل دوش اس ادنظفل ندیم نوم
 اوناوا فذحت هیجسر ءاه نوعا فراتر ى نلاو یدمتلادعب,یدیا هاو نو
 دیدجزوم بو دابن نه ببزع هنبمانهم شااو شخ هنوغیذلوا نوعهز

 1 و هارهاش شع ىدا لوت ولو ا نالوا تل شبا #۴
 طه طاو تمانع مور ۱ دوصعم لزبع تعمارهاشز (تس) ناعلا ویا

 :د هاش داپ تلو نسی کسحوت یا عم )ارو ر ا

 rs ۷ ةنمرذكعد هموق کی ك ەدم همرب و

 هک هذن یی دیک نالوا هع یراحرما م کتب زدم طاح ی ¥ هدد

 هرشأح رها# شکب# ذطهسلا تاودالا قق: داکرد تادا یمیهدننوا
 اب یک دناوایدکع هدنتیب ی ۹ ناز هعذطق ىج رف یظف 2 ه)ندرشکیردضم

 ۲ نوا یعراضم عججمکتنودرضاح یه اهزا حظا «هنم# رد هلصهدحوم

 لآ بس اکردیهن تادایم یک هدنلوا یدک هدنرخا ترب كن هسعطق
 1 ۷# هاو ۵تریلد هجا وج هتسا ناتسب لآ ۴

 ات هه طف یعقرف ردیظفل نداتس یردصعء ارد زماض ریا ۴# ناتس

 ۱تیر زوا لاد كلون هرزوا دودش یالبقتسم هکن وج یدک هدننش

 ا وسا رد هلص هدحوم ءاب یهدناوا رول کک هدنناتسو دناسس هایعدقت
 دعو ی درد ییرکب زدند اجزم! یوح ۷# هطرسالا تاودالا ف

 ۱ < هاو یدک هدنربخا تیب ك هءظ5 ی درد قرقو

 NS یکهدنلوا یدس هد ژوب رم لسح ی طانخم عراضم
 ۱ شک ءاکانیخ دمهناچکلت زالوا تیپ ۶ ۱

 )ن د ) لیعاعسا نی نما هبا هیسراففاک # ناهکان
 غ ؟دم) نامداش هتشک ن ناجرازه ۷ دمآنانهک ان هک > تراشد ن زا

۰ 
0 

۲ © 

۱ 
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iشوش ایت رج كۆك: کد  
 نعم لبا يمر ءاننهو ید هدح ومءاب نوک تو ی نا

 قدونا میکحب هلوا تي اتو سنت کر تص اپ و نت ن زمو متجه
 تشك ىم ىد شاد يدزانۇ تا 6 تش دن تش تشاد اکا دز(

 و زاخر 26 راب دما E هناج كدزګ هد کنه رد رص

 شو طفل نکل راجهددساوا هدندارم دنظفاهلکراجهد هوا ننه

 زیبز ال قلوا ندرسعن : هدهسیا یسرافردق هز قردلوا نشنال

 × هاعناش یک یک: نالناپ هنلوپ قع # 4 نر ول

 ۱ ةتساعم ناجا هرکس نالو اش بلا فورعم * هی

 (تسی) ناصر دعیاشهدهدیسزاف زیعمول هنسانعم قعب اطال طم

 ٩ اهراوب ددنکفاات زا لیس سوک یاب تسي ھل بان درک هیک,ن ارا
 ییعف كەد دعفاقو نوکس كن ونو نف كنەدود 2 هما ¥ هافن

 هاتناقیشعرد (تس) طظفاح هحاوخموق رم هک. یمع هللاداه راهظا
 فاق # تسه تیبح یور وتزی تانه هک اج رھا ت كلون قرف تابار
 ردراج یجدهکناخو هقناخ هه كل انعم ود ید کن

 لس ٭ ناشنارغط هنعاتارب یدرز درغاک # , ۱

 نالن هایت باب راو ف اضو باعني روهشمغیارب عع ۴ رز دعا
iیدعس میشرار درام وا هدیاتفجمیارب هراز , هدراتکلوب  

 هن رحنالوا هفتم ندنفی دروس دنرب یهرزد خاک ن اھ دنن وخچابید نات :

 ضعب شعارونلوا قالاعا هد هنن زام !بصننو هنب رلنامرفیربمو هنب رادغاک

 ردلکد دار دیک ی رافدلق اث ها هد هدر انڪم قر و نوتا ناتس.کحارم

 رواواكعد یدغاک نوتلانیس یک ر یانعم هکنوچ ردیفرع یان مار ۱

 لب رسکرازاب روقوا ضعءبن کز ردطوبضم لرصد كلم نيف دغاکارپ
 کیا ییرکب وید نوتلارز رد هل کف نالوا تاوض ردطاغ لپ رای و

 )صاف دلزعتسه هد دلت هلا ت ار۴ یدک هدننسا ین دینهعل
 x*ا رغص ۴ یس تار دنا دادن ار شک ۴ تدنن ار یر دقوا 1

 نالوا هدنلوانامرفو تارب هلا هدودمءارو نرل س هیچ ٣ نی عو یعص كف

 ۍارغط # و رباو دنا تسادخ عنصزا (تدب)ییمظن رمهنسانعمناشنو پا
 زوارات هدروفمو هد i by ناو هک باسقلاو * وجنس ندا



 قلوا هلبا .اهراهظاو یغف تن هدود# هیت هاب ؛ و یربهک كن هپسزام

 بالءشیارآ تسرهش# (تبب)ین اهیک ش شاشحو عا رم هدب رع هنسانعم
 اکی دآ نامصیدلوا شبی هاکا رج یزوف ۴ هارکز یخ دب ورا رک هز

 ارج هکنوچیک ی رمو یج مدیر نع هت اتعم یروفردناکم مینا ۰ هاکار <

 داءاکی کت ابن هديب رصرد هئسانعمتوا هلی هکف كن هدو دما او كد هسراف
 ؟ل هدو دم بس رعفاک ٭ هاک # هبکرلات تاودالا ین قبساک ردناکمیسا

 ٹر ذر اج یدک لذي دوب ىك ن یتهدبب ع هنسانعم نا لی اهراهظاو

 , شنا رکدیسر نامه قارفربسا نیدپ ناههاشوتیودقوشز (تیب)
 1 9۷ را ده دنز بش ید هاچ ندب خب یب هتک # دیسرءاک

 دی كن هعطق یک اوبد هھک ب ش نکنی کیو ۴ رادهدنز بش

 او یجچو ا كن هعطق یز کس زوتواوید یردو عاص هدنزیدک هدب

 ۱ یکجا كن هعطذ یه دب نوا هدلاح یی داوا ییکر فصو رادی مد

 ۱ ۷ ءاکناب رم تقووقوا رنج دم یی

 ورځ .هکنودش هنسائعم نادهدنز بش رد هیکرت فصویجد ٭ رع
 ره دیک باس تیم كات هه طق ی نکس رکیهدلاخییداوا ِ

 ان * مشا ریارسوهیزاببشب ۷۴ مشا بار یش رکا زاب بش عنب (تبی)
 هە 3 درد قرف ود رس ماب هکنوچ رب تقو نع ردناکم مسا

 )تاع اوبا تاودالا قادس اکر دناکف مسا تادا اک یدک هدنلواتیب |
 اب انما هدرک تاضو قو ذ هکنابشزا ۴مر زد شلایخ دمآ شاهن ید وب

 هر ۰ نکی هواشیدلواعدلکوت وت هلی

 لک با هریسر ءاهویرهنهف ]وا وو كندو دغ نونو كد هبسراذ ءا ۴# هوان

 را تب كنة دانس هعطق ردرضأص ر ما ن رک داقعاو لکوت
 3 ی .:قعص نحوی زب یحهالفاص # ۱

 یاسوج ها نونو یرسک كنهدود< مو یت د لذاك نک

 رج نده»"یابارزمدیا (تببا)یورنسخ یک عروق هدب رع هنا نعم
 رق هنیکریکتر هد هتسانعم ولکسک | در نیک هداز زل دوتشج

 0 هر زوآ یس هغ ص رم ٭ هات ۷ یدک هدننس قی وا كن هعطف ىم زوةط

 نخر راهی ںیک هدیتب یکن دعطسق ۳ کتیا رج ماکو همزن

 دیکر فصول هاو خر ذع تست مرک# همه هانپ کدنامردب یا (ترب

۷ 



 نیغ حفد (تیب))یرعف شعس  نقان یبکحروذ + هل فطا نو
 دلکش رس ل شرمح ر د هتخوس ارت تامالا

 واک .رداورامو نو وب یدهلوآوا لروچ»# دل نت
 ك ول 9 فكن هک نیتتعو یک كدهودایم “دوما ءاب × جت

 لرد ادوسلا ةبخؤ راتوش ةدنلبار غ کى توا كروب هليا مج و نوک
 هلع كل دو دع ءاسهو یعق كەد ودع فاک ۴# وهاک ۲ هندی ینا
 رولک هد هنس اتق توبات مهورارید سخ دن کلو

 . وبا نی كينیزوسوب ار نه دنیا 7

 ِ لس س یدکی هدنتب یک ین كت هد طق ى دب ولدیزوسوب ۷۳

 ۱ ید که اا نن لوا هعطقو د هلکد ۳# ونش ی

 ۱ 3 وکه ددان زد ۰ هلو | مدآ ناسا 3 یسراف *%

 2 هکنوپ دیک فصو هنسانعم یاب وس ردان ٭ زد

 قد ا ودب یبعشب كنالوا دعطق هدلاح دد اوا نیکرت ف

 د هاش هم دب هد طق نیا تساهرهک و چھ اه

 رد ٤ج اهر مک د ۴ یدک مس كندعطذ یهالاوید یک و و
 دکرلات اودالاققس اک ردوا ر # تسا ۴# ردعج نادااه ه

 ءا یهدنلوا ۴# میدب ۴ یر هدنناو دع كن هءدار دعءلمو ¥ ههطق نر

 هاو اتن ك كنهطق یمن ایمرکب د ولد جانمهید ردنوجا ت ره هدم

 یدکی هدنجرش ید ار تاب لنهعذار دعطقود هاش داپ اشا ۴ یا

 هدنففلاهر مک 1 هتک ] زك ,؟لرهوح هدنچانهاشد اپ هجذنق ول نعم ۱

 م ه5 هردراو مملو نغبدلوا هدنوح اه فرخ هعظو ناو رکنا

 × ہا کرار د هغلتو ازت اب یزوف كاشخ
 زا تردرتیدضیب ؟ ساب هد رع هنسانعم یروق هایم كن هان ك ۰

 یاوتزا دی دودپ هج تب وب طظار ریدیدهمدآ مبطت تشردو هل و ی

 زربد غ و روډ هدیانفجا# تاشب یثزا یدمان ید زب رک هک ۶# كشن صو
 (تیب )رعاش یک بطر هدب رههتسانعمشابهلباارو یمن يقو نا هر
 کردیم دن مناف کھ 3 تسر یشلفلغ كنابو یلاخ هشل

 شما هداب ز رو هدر كج هی د شاب ابتا %3 تسرب و ره ۵

 | نیو بمب مجروح ج رز ناک ٭ ءاد ٭ رولوا هدایطفت او ید مه لا ریدرتو هزات ها 9"
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 رون ییءهلبا همسر ءاسهو ې رەق كواوو كنهدو دعهدحوم ءا و

 ۷ داب هدینطرهدپاناراپرهش (تبی) یرعنف سش هدنفرت نعپ هویم
 ».هیابنعموب ین هراب ون هلیار هعفوم هد ااو او ٭ *هواب ونارت لابقا
 1 ید روا وا دفا هتس روتک .هلبا ار نالوا هدناونع هس ریدقت ود

 ۰ ۷و کیو كينوبا دیسسوپا كار نیرتمب#
 ۱:6 رھپ ۷ رددکو مینا نون ردنوٍمآ تبسن هیت اب یدنرخ آنر رب
 فتتادارت یدک هد ی كتهمطقوب دوی همکوچدلیسف
 او یرپسک كنهدودم نون # كی # کرا تاودالاق قبساک
 دباب دنکیم كينوا هکر ه (تس) یدعس شويا نمی بوخ عع هللا

 ۱ هلم هلبا واو هدنرخآ # وکین # دباب دننکیم هج ره دب و كبن
 ۰ ۴# كەرك نواقهزو راق رولنید هناو دنه#

 رد سج هصاخهدب یر ړل هةم یدهدیب رع هنسانعمزو راق# هنا ودنه

 ٭ ودکی دلوا قبقیدآ كنسپکیا هرپ رخ#
 ازو یم نانهدح وم ءاب و نتوکیب كنارو ییف كن همه ءاخ# هرب رخ

 رت ثي طفل دخ ندنظفا هزوب رخ هل | هیعسر ءاهو غف كن همم
 وخ نک دیهش یب :ررخوربثپ (تبب) مطا ناجی ک طب ہد رع
 ایعە كن هدودع لاذ وى كفاک# ودک دیآیم هربدربدنیذحی کرم هک

 نودکو ینېب رک هدروشم لدد یکن يطفو عرق هدریرع هنسانعم قبق
 روع لوا نوکربشعا ردالعش هک ارب یب و دنکت روعرب یلصا ردس هقاو

 ؟ییدروکندنیداف بولوپتصرف شعب راویسهراجرب رکدشک هرمشط
 مذ اط هی راج هدا: لاخدا هیج هس اسا یجد كشدا یدل شيا

 ےس ادع ام كنب ردق نجاح نداق لوا!رکم ید وا كاله یدم هروتک

 ۱ یدید ید و یکی ی رک كلي روڪ نیداق شعا ررک قبقر
 ۴ ردننس جد یم تلر زوب و نوکهرب ز#۴ ۱

 اس علیا بمر ءاه + یف كيارو یربیک كەدود £4 یاز * هرز

 رک ندنغیدل وا یسالتسعا تاغ هدنامرک تبالو هکر خت یرلک دید نوک

 ندو ابی زنوک دیرابم ( تیب ) یدنج لاک رار زاب وید یامرک
 قله. سرافءاب و یرسک تانیس# دننس جاور درادن ناعرکب هرب زهک 8

 ب۶ تباصا )اربد ل مرح هد یب ی هک یک كارزوب ہلیا لادو ینوکس كنونو
ESS اه 
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 ۱ ۰ ٭ ك نران ردیکو هشرزوت نلنرابیدتیذا# 7, ۰
 فاکو ینوکس كنونو یر هت كنارو كنهدودع دقوم ءاب ك
 دوجو لزا دمه (ترب) ییمظفزبم یک حوت ادر ع جڑ ون خم با یس
 دنع وم هدحوم ءاب كنزا #كنراب ناتسب نتو نجس هه لنهآ هوش
 ریست وید جروت ی اطم موس یزومش نکارب کک كنراب هلی
 باستفا ز ٭ ماد دهد االف شمزپ تننز یارب (تبب) یزعف شش یا
 یر در ءاش ردیظنا جرانهلبا مس یبرعمكنوب * كنزا یزشنزو
 روک نم ترعم # ین رانا ران نج نم ۴# اتر ان اتناتس+ نتا(
 نک” تخت ردهزات هشه (تدس) یخ و دانا ر هتسه یک و ق

 لنرات سد نالوا مم غنم ندرانوب # حیران وزات خاش دات نور ۴ لک
 نااردیسرادزمسوآو هدننابماژ را دیقوفمات هک مو هلو هثسانعممروت وا

 زرزاب يرواژ هدیکر هکر دقوش ۍدنلف "مسافت لبعد: یویش هد
 ۱ ۶# و ما نخرد یداوایبافانیو یوا 1

 زوده لبا هیقوف ءاز ینوکس كن: مچ ءاضو یه كارو یرتهنک تلاد تو
 شان نوسالوا نوسلوا رادهویه هتسانعهجاغا نزوظ هدنر ولو ع و

 نوت هسروآوآ راو مۇن زو درکصتنکهلبنک هک ماف نون الو ا شان توپ
 نانخرد یی ندییسو راد مشو هيه هدرا نوط وا نمی هنیا لگد ر
 تسرق د قرو ره رار شوهر ظن رد ربسناتخرد ر( تل ) ذعار

 زسا ولوو ۴ ررید جاسفیب هدیانفچ رڪشوتخر دهد ب نع 3 اکد رک تو
 || فو رعم هک ن وول ىم هلي كندو ٤ معو یرشک كن هدودم
 تارفص ین د کند نمل د م طر کہ د فذ عزاز تد, لمآ )اطر دوا
 ردل مت هد هل دبساا هلبا نون # نوبل * اه و ل
 #  هواب و شع هدنفزو هويه ربو راب # 7 1
 هدمها ةموا نکل یدک هدنل وا تاب كن دعطق یز رکود هویم#

 [ 4 انعم هویءاماطم # ر یدل وادع رار کت هل لوک دا« ایف د
 لفزا تشبذک # درک ج کک ره مرک ت خرد (تدب) ید عیش

 یدک هد یغجوا كندعطف ییز زونوا یرلنعم قا ر ی الاب م
 رپ نفت دلربسح یلاهتسا هزیکرت ردیتبسراف هل رنک ك هدود# خرم ۱
 | ینرکس لواوو یصف كن و ن#* واب ون رد عياش ابف کو »هدر نکای
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 نو اوزا تکه وشام نمک بارش (تیپ) للم بلاط یک بن دی لع
 دروکناتارش هی عجب ج۴ ددرکیعروکنا انفه دنام نامسفیژ رک |

 : ام قروق هلا هیکهر ءاهو یم كنارو یمن كنءدو دم دم *نیغ# هروغ

 هددنسابعم یعازود هبل  شفالچا رونه ې دمه یکم رتتفج هد رع

 زیب ددرکد هش ٭ غاب ندو ظل داب شکر و ( هع طق )یر سکخ هنانعم یکیا وب
 6 هروفرد ناو هع دشکرو ۷# نھ اوبا سد یف زاربا # هروغرد

 ۳, * ۷٩و لا ولآرد هنشو نازک اذاک یدزو ۰

 ارو یفقكن هدودی نولو ینوکس كمالو ی لاک رانلک

 > یاصارق اکحا هدناراپاک بط هک هوب» فورعم راک دید شاوک

 عاغا رانا چاغا لوا تب هدجاغا رب ردک چ نیکنر یرهرفر, ید ھر ارد
 زا کا لیضب ندکضج لوصح قجا ناسلوا یرانا نکل ننک
 مد نفا او :هدزازش ید را رد یرمصلا هکوشو رانلج هديب عر لرد
 ؟راخنوج رین یی ورو خرتسزا مدش(تبی)یماظد عج رارید ارب دص لک
 البا هدو دم دزمه # ولاب ولآ رانلکخ وتس درا هکیراخ نآ شوخ

 ریست ود سارک موج م یزو عش نح ندنعاولا سارک هک مور یرلکدید

 لد لّهل نو خهو لاب ۈلآ دش رتو هزات وزرا دبآتسذ انچ (ثیب )ینطدرتعیدلبا

 ۴دو یهارونید درنا لکلوډورینا#
 ی لاءدودم رو ىف كز هدحوم ءو یوکس تكيونو كنرمه# دورنا

 دوری (تیب)و یا لیاکبح امر کیرنکهدنی رعدویهایعع ەليا لادو

 ندنو هل ءهذح كواو ادربنا ۴ یدازآ تنم دق ناو لام # یداش بام

 هوورها یھ هبا مالو یت كن هیسراذ فاڪڪو یرسک كمال لکل # رفح

 هلیپسح یوبش هدیکرتردیسرافیتد# دورها# ان وکنافز كنه رفیفاذکاضبا

 ید دومرا بودا مد هرزوا مم ییار هدیکرت یرک انگیزی
 سر 2 ولامش هدي سبا وله هليا كنزفش 9 ار ۷

 یرادنهف ك نازو كن هبفوفءانو یوکس ما وا و هش
 یک هخوخو یا رد هدسرغولاتفش نفع لبا هس راف نا کف یوکس كنو نو

 3 ییآو ببساانوچ٭# رت تنم لقنو هویم كشخوت عن (تیی)رعاش
 نا ولاتنشینسم هلب ردعصلن هدودممالو ك: اه# وله# كنز غشو دورمآ

 یدنلف ریسقت هلي ج یویش هدر ڪڪر ردا چد هلاییتخ |

 یدید
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 فطات اَب داب ۴# ثسفرخودنیارسفتعیکودآ ۳ 1
 ادای ناتفسدان

 ابا وهح واوو یك هیسراف محو وكس ليو یعقلنام *وم
 ن رونو ئ ىزىك دو دعوی رلاتاودالا ی قمساک دیش

 يبسار سارا سلم یکی( تین ) ی اظن عیش ی تشو تاج یعع هلیهص كنهد

 رهاوخ زا درز دنه < یخ درو اار شهزرسز 3 و
 ر هدهتسانعم

 ارد او آ, ,هب ید هب یا ند الا بیش از ده

 نوختا اروم راب ۴ دختران زات یدنفرجنیبسز افك( تی )ی دچا

 لو! )رد هیانعف یکی ا هلیا اهوا ماو رع ک ناله دخن وم ناد قوبن هبات
 نادوخ علاطن د تیس ذهن وت ؟هزاتس هک فک (تس عاش یک تین سام

 رونا وارن هبا ويا كن هدیکرترار دیا قرف یی ه هلی كږنزاپض 17 ب4 و
 × هه ور دنکن یراکشهکینوشن/(یعان ر)روغزو فن دیعان نور کت لبا ت
 فیس وب رک دسانشد تك ءو نان قعیک:نیکلا ۷ هر هزوکد رذک ی زنم هک ۱

 قاچ زس هدس رغ هثسانهم هوه ئ راک دید, اوبا قنات هبهحردنا دوبی ۲

 3 وز آواز دن هنغا ونا كسرو رانآ دام 8 ا و ا

 زدن رلکدیذ نامر هذبب را هتیکزت هک هفورعم هزيم اهليت كن نهرا

 (اموب نیب را هبلق هللا زانا ةنامر لک ا نع) هکر دشاوا دراو هدربخي

 تاعرق رهدشدو دزاو (نایزو لو ۳۳ اف اهنف) مدنوظع نارق ی
 قوس تم رح مان دیک ران نس ه همه" .ردیشراو هر o رمهرانا.هب روب

 یزایتطعب کل قاذم تدا نم لع نخالاک ردیااّضتفا قوب یخ دی ۱
 1 نااهطق وب مک هتنردیسراخزمسه هزمهر دکر هدا هرم ییعی رد دید رب 0 ا

 لةعروك ةوهق >دوشر انا ڪون كنرروك ران REE رونلوامب ۱

 ردقوش#دوشهار کوت لّمعرو عهدا وک بنت دنک عفد ن ادرد#دوشرابس# و

 أ ولآ مهفا هوا تم هنیزوهببسراف هلانشال لع یسکیا هک
 ۱ زددنسا نم كب AS یمنی ی كف هادودک زب :

 | دخوحخ یک : و] اتش قوقر یە ولآ هاتتس شم شم یه ولادرز,د

 j ۷ هروغردقروفروکنا مزواو لات ها 3

  یزوپطهنس انعمیغوبح مزواو هعصا هلباضاکو يف ی هدودم دیقوخ ا
 ۱ هلان عج مزواهزان ر ای :

 4 ا ۳

.۰ 
5 0 

n۱  
9 

 از ۱ +
0 4 9 
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 اول ی : زا منهآر کم۴ یرایبنیلاب زرضرپ مرا دنیزاتبسر تیب) ییافش میکس

 دعوت ندهٍوسراف تاغا ول ل: ف كمال ہک اماف < دنا درک ولو
 rE 7 اید یش هشروکو بل او لاو م ار

 < ںوالدو ردا مہ و ناوهپ یک هلن مالو یکن كنا هیت ءال

 . وزرکب رخ و غیب د جرا لب نآ درن زور (یزنتم)یسودرب
 دا وب ۷ تسدوا ابو هتسو مس ارت الب # تسب و تشکشو دب ردو دب رپ

 ارج و ی رب هبا ین رد ) ردزاو قعنصیشو فلو زاحزدنا زاح هدّس

 ! کچو رسا تس, هلی ادنکو تسکش هلبا زر کو دیزد

 ناوک كالو یص.ان هزه بلا تسلذپ دننکو اب کو
 الوا زار طقسم هجری دو اضیا ناولهب نع بلق نزوپ هلباهیجوع
 اف نازل زولوا كعد یناکم رداهبو لح ناولپپ هدتتغل ناتسا

 ا لکا نہ ید رخ مکح یدنلق رئسفن هلربسخ یعویش هدبیکرت
 ب: نیشو نص لاک ی شک نام كناغرد همس .نایم اعناه> ناولهم

 تفرک ی تشک یک هنن هذن ایم م شاروکااقل لاک هددع هیقوق ءاتو» یتوکس

RA۳ چیک لبا ل442 نیس دن ردکعد  

 E توق ىسداناوتلتوفاولجوك 4# ر
 ناسناوت لیردصت اس هدو دم نونو واوو علن دیفوف ءا اناوت

 نون * وری ۷ زدلعاف مسا تمالع فلا هکن وح ردلعاف مسا ندنظع)

 0 ۳ س روژو توق عير ەلى ۱ يغ كب هدو دع ءارو ی رسک كنهدو دم

 اتومات دادو لدعب ار فال( ارج هدرک یلقصتسا وبا (تب)
 ٩ یاجز دیآرب یصنعیورین یا تاسنفرک نونک |یتخردا (تسی)

 Ee خخ ۰
 کا ۰ هنکصنادنولو ندواو.ینادب واح ردراو تا ترد هدنوب ۹ ناذواج ۱
 xij س هاب ءان نادن واج نس هل هلت اب د :یکیا نادواح هلا .هبنچت ما ۱

 ی فلا هزکصندلاد هلباهدو دعواو یواش ا
 2 ونیموینهیکت نج شیاسآ تحاو ۔ ا
 سایر ا فان نیما شبا ح

 :ققالبفتسبم هکنوجردبظغل ن دو هلن راه لنبتدو دم نیو هزمه یردصم
 ۰ و زولک هدنیاتنآو,دیاسآ هلیلادیا هيت ءاد و تقلا واو



 4170e سم < ہا

 هدتنلوا تس كامن ترب یکی 7 هنوز ال

 هل تب یعج وا کان هعاطد یهج > وا یی رک ولدا تزوع نز یرت

 ی دبا رح هلص ۳۳۳ ی و وداج ید
 لكلا زونلوا قاللطا هدهب وب مش هر در ط هراعتسا ید ره هن

 دوشانشآ سک مهاب هاکتكر رد# كرف تروضوکتسب وداجوت مذ <

 جا ردە ٤د عش الو ط د رن یر۰ €

 هکنوج ردلیعتسم هد لاد یوسکو هدولز یوو هدناسدایزنکا # جا

 یجادرد تانطعلغف نمت! وبد ناقل ولت چ ردنوگا لس وت لایک هد

 *٭*و2نکراد کلو هل ۱ جی اس قر .ط هراس لو 5یوم ا . .یهگهدن

 هدر نع هست ڪم لوب و لیقاقلظم هلا هرم و ۰ ىم تاهدودم می ر

 (تال), یدنهت لاک یب یا هد رع هنساتعم قرط ۴# هاش نیک

 روک كن اوردت هناش یج دره ۴ ادا هاش ها صا »اعراب فاز دا دز هن

 ندراطخ لو سان ضعب لا مزار ۹
 هداج اک ارولد یبا یف دفن اط کاب زواو رانا رمکا زردیا جا رتهسا ما

 راروف یک لوا هی رضوا زی رعرفاسم هلفلواربتعم هدنرا نام قحن راریدروقب
 كن هبتح ءا و غد کت هيسنراف فاك وشک رولوا شعار تعاهدا ز هنگ

 ودنآ (ثیین)خبقدداتساهنسانعم یولب هلی £ یازهد دود ٤ نیسو ی

 اتففزا ناد نف هنا یک هک یسات ۴# درب اک « ودر یانز لد نسا

 ۷# دقت ود لغت یدلواراهز ىدا كعتساف# نر

 | لية كفص اف و صاف هلب ارو ىف كاهدو دم ءاهویرسک تند یازهراه

 دناکن »وب دن زاروا نیسدن ناوت هک (تَ) یزو هردیناعا وبا هنن

 هلا مالو یرا هک كز هم * نشو یه ومنان# لةب# شراهزرایسب زار

 دشاب لغد زدتلود روشنم ما هراس هجر کا ا(تدس )پب اص دیک طب ا هدر قو

 ناوک هر طاق وند ل ۳۹ ہد ی ۷# یاب امهنومح ماد هنگ کسب نوجا

r E۱ . ۷و اهم رد وکیا ندروتس ها شار چ  

 زدرد صم OE كنارو یعض كن دبقوف “اتو یرپک تکو 3 ندر 3

 1 3 تفا " ۷ رد مدددنخره هزبنا (تدب )یا ظم عرش هثسانعم كعا شاروقع زا

 1 مالو یتوکس كناهو یك هیدراف ءا * ولهم # تفاکش ناوت
 ,یکبثج هدب رع هکنات اینده یکم لا دری ها ندوب



۹۹4 
ne 

 رز # تن ابن ق ظفح نادب کز از (تدی)یربنغ سم نوسفاو ر
 ۶ راکدتیآ مدقا ندرب وضعتو شفن یواش اقن ثلاث) نرو هلبح و نوسفاو هیقرو

 0 تمول لاا )ردعقاو ويد ماشا ط یەم ۱۳۳ ی
 ۱ : هنساو !هدنکيع "هنسانعدلکد كازا هب نایرانوب زرب ولا ئانام هل
 راد كلذ نع ۷ نود خارج # اودالا اوشا زدیفنثاذا ینهکنوح رریولا

 ۱۰۰۷ نولفو ردیکیدتسوکوید ناولا شفنا # ۰
 زا هبا نوک كالو ی ك فاق یم كل هدو دم *د>وم :اب ۷نولفوب
 انوا هخندنقوط شنفوکر روطورق هشذوک كر درون لوا ول هینعم
 هشیراک ەچ ااو هفوکش عاونا ثلا )زار دانیم هجرت ناولا ین )راد
 5 بدعبار# نوفوب شرف هراز لک ۴ شناتخ وا ةياسردداب (تبن)یدعس
 ولفوب یابید نات اجه ماکنهیو غبت نازورف (تیب )یر جو م شقنم
 دانم ون زوک ناو یر ت هد هب وص ردشوفزپ سماخ #هدوم
 کردو بن ارد نولفو هداک | هل غاوا لاوجالا نولس راڪڪزور
 و گدوصم هدماقع ول زرد نزواقوب 5 روی وک* تراک روناولاک* هرره

 , اونم عاب هواب و وخ واو رد هءطد # ۱۲۶ یتیم قیاس وبه یو
 دش تادا ٭* وح ایر ک هدشناونع نوا دعط نم #واو رد هعطع5

 كن هعرطق و ید شعب هدنفرت # واب ون * تاودالا ن قبس اک
 رخا تبب كن هفطف یعزکس زولوا ینا ٭ غاب ٭رؤل کک هدنرشاع
 ارولک هدنننتپ تشب کلن هحطق و قید تشحب # وایم یدک هدنحریش
 ردة طرب هدواو فرح یک یش هدنفط كنغاب تاج عع لصاح)

 0 ۴ وناب ردن داق یدلوا یعتاتوا نیکمرتش #۴

 )وا توب ك ةع طق یی قر قوب د نت وا مرش هکنوچردب وسام مسا نیکمرلش
 زهدودع دحوم ءاب واب ۴ تاودالا ی قنساک ردت تادانیک یدک
 ۹ ریدنیداق کا هد کر هکن شن ها نونا یتخع هلص كن هدو دع نونو یعق

 نیش ر اتنکزا هږرکت هی صن * نی ریش شیپدمآو خوناب نیم (تبی)ورشخریم
 ۱ ۴و داجر دیجی دیار جس یراق هجوق نز هربب ۰

 تیپ ) یمن رم ر دل عتس«زس هيم راهو هی هسرءاههرکضندارانزهربب
 دب کرت یانعم ۴ هنب تذاع یاب وارتسرپ ۷ هدب شة طرهد نزتهریپ

(0 
۳ 
۱ 
۷ 
۳ 

 ست
0 



۳ 
 هو درک هبرع هواک ید آلن هد 1 نا 4

 هد ع هل ی هی مرءاهو ی قم و اوو ك هدو دم م مجوكفاک#»

 كن,هدو دم نادر كنارو یف كن هبببراه اکو درک یک د

 یک ها رآهدیاتفچ هل هد یسک هن حمد اهو یک ئا

 i ۴ نودرکج رجهر اکوکراپ دید نوک دیو را
 ید هد و تب كن هسعطق ی ازوفط نوا نيد الف م 3

 هخاریدقت وب ی .تسراود هدسب رع هسا همین ود قلطف ۷ نود

 لتبعن اتالع هبعمر ءاه یک ودنا هنو در ڪڪ نالو اهنسا نعم هبا
 (تشب) رۇنا کج هبکر لا تاودالا ف قبع)اک ںی دنسب تادا ډپ ٠

 دوب نو د شکر اب نو درکوچراراط ضاب # نودرک دہن سپ اب پین دارم
 ر ولندرتکم کک كب یجذنناهومن تساک۴ 3 ۷ ۷

 یم هغیص یطام هليا هبقوخ ءانو ینوکس كانیسو یف ك هدو م ف اک # تس را

 N € نجهمارا <۳( تدب لغاش رد فا ناب اکی زد صم درن نو

 هد دنسانعم تلسک او جان خد مه یمشادیاب ت تب اوخناشپ وخ هر یم

 تشاک ندنالواصقان ادا ۳ هکنوج زډاراو قرف .هلبظل ک نکل و

 یزوتواودلسکا ؟هکنوچرٍپلیضزت مسا کر دنالوا صقان ن نده

 هک تاو الا قمر دلیضفت مسا تادارت یدک هدنلوا تیت كنج

 میان رکے ان قشعرد نامش شابت کنار یی :

 :. ۷ نوزفا هداب ز ولکنیک | كعد مکه ۱

 دیک انو صا تیپ هیت یر افتر نی

 نکن انار نیک( تیب )ین بم زاد تم الع ەر ءاھر ڌن وا ر

 کل یک ش دب هداب زعع ةي ھ۴ نوزفا#ناجولدزایراز و

 اب ج- دید هدای ز ندهرکص نوزفا ردنالوا هدا ز ندادتاش ی

 هاجدوننوب تسسننو نزفاوییکردنا اعات تی( تب یکی :

 1 .# تنودخرحو دینادلا هتنکنریت, كنز :.. ر. .داننوزرفاترع ۱

 هلی هدماقهوب نکل یدک هبنتیپ بشم یادمنخیقرق و
 ننوکسكنونو ع كنارو یرسک كنهدو دم نون ال كرن 9 هنسانعم دعدب

st 5از اهنج (تیپ)یدسبایکح هل نرو  
 عع ین # تسو ایفا اچ بانزرهز # تسشس# یا نا



 و

 | × نوب زیداو ارازتیدنند دغب رازغالید# ۰ ۰ هیرعال نآ تو رف
 ایم رعال بسا ( فی )ید عاد خش ردطونضم هر دمت نیغ خف# عال

 از یر صاكنون #-رازن # یراءزب واک هن ناد نیم زور # دیآزاکب
 دن )نیل نا دجنولژ زو فدعضیهع هلبا ازو یکی كن ةدودم لی

 ةديقم هد ناکه زازا نهو هتسکش لد# دو رابکشم فلز هانساس# یھ

 درب فن i % هنو هلو | توکم ةشغودآهنینوت ¥

 ¦ ۷ نوکنو نوراو ی رز هنوک اب #
 و هقیفح تواقفو شوکتعو نو یو لوا )زد هان یکیا» هوک زا

 ۲ FEA درانه یا توک+ هاو توام موش یی هع قار

 ءانعم۴رامنادندندب ر هنوکز ابد درک ی وف وت كاک من زار اهر هزوک زاب |

 ازا یتقف كنهذودم هدحوم ءا زاب ةكنوخ ركب رق ه هزاانفم وب دیک

 ۱ !دو دمو و نوراو# لکه كاج هکوبدوارد نوک ساوه هی

 تی )بیک هوا هام یکی لب ونوس هدود رو ی
 0 )یر سم نوزاو ٽن زەك مان هکب ۴ تیشننگ هج ن ءابار تم

 ک *نوراۋ ثاودتخ زو دنیآرهذو ۷# دشب دنا فالخ وکن ارهدک ییهشانا

 لهم یکیا دوب هلی نونو یعط كن هدو دم هیسراف فاکو یزسکك نوب
 مزراوخ تشک نوک # سای نا نت سب ی ای
 1 ۷# شلوا نوکرکد یسانعم هعد وارد یربع ز , گیت ۱۲ ساشیا

 ORE ىلۈلردراغ لوکس تنارذ/زوکرکم

 5 دو ردنک ره هدنلصا#3نوکر کد لا .دشراب روج ز ورق باطل مرآ ۱

 صا هنسانعم هقشد ورنع هلا ءاارو یدک لنهرسراو:فاک و یر کالا ذر د

 از علل هرس ۵« طق مکه تن ردیف رکید لاذ تاب

 ۵ دن ) نالسهح اوخ هنسانعم كترو وارد هل. نود وین مع لت هدودعدتشراف

 هاوخ نوجدنارمهاوخ داب رب و وج # مزوس نمرخفاز لتپ نوک منکر اب
 ۲ هتنرد هنسانعمولکنریادوب نعد هتسانعمنوللا رها نوک مدنک هیت ون (رکن

 و سو فلا یهدنرانب ردندنوب جد نوک انوک نالک هد عاریصم

 »نوک انوک روئید هدر لح هد وارد وارد ۷

 هویط عج ةحود لا تاس اهرهد ءام هضور (هعطق ) یدعس جش

 من انو ڪڪ یاهویم زارب نیو كنار اکنر یاهلال زارت ن۴ نوزوم
 تو تن وجه توت

 ا
۱ 

۱ 

۳ 
| 

۱ 
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 :ردروکذم باک دارم هسرواوا روک نچ هدماقمیقپدنلوا رک ذ نلاثعاو راک
 . 9<ندنلا وجا ٣دا تباکش یدلوا دنمب هلک د۲

 بال کک زیر راف اک ملک کوچ وین ا

 | 2 بلکرو ناش دادسز تیعر (تبپ )ی اهتراکشیعج هبا هیسر ءاهو ین
 ةيکرباتاودالاف قبس اک نیتی تادا دیم × هلک ناتا ار درک نک
 ۷# نوح و روجنرخدردالوا هردو تجز#* الو ی

 با اطوبا لوا لاش هتسخو لع اع یعع روطنتو روتنف نزوب *ر

 | × روجر هنوکنیز ما هدیدزکن ازا رود سا هارو مب "و كي ران(تبب )۸

 | هناک-.#*لحارکم یه صه هلاز دم نو تی نم زره قاتل
 ] (تب )یمن زىم رولک هد هنیانعم نایت دشکیم روجر لدزا ب 2

 ] نوح # مع یاوسرارهددر کم هک # تشد !,اوروجتر نمیام ۱

 روک ذم روجر نعم هلبا نونو یم كن هم *ءاخو ی كن هدجوم,
 دیک لد نوا دوس ن دب مدیشچار نر رش ز تقشهز (تیب)ینم دز
 1 هل اشوهو شکن هی نیک نالوا لبنی دید# 1 0

 | تنیسو لولد اک وع هلا همجنیشو ینوکس نافاکو یربیک ب كنون * ۱
 لهاکو شکندوب (تیب)یبطن ربمراک 1

 ۱ شروخرد دوب كبل تسشوراکیپ و

 يصف هدودع چ نیشو یم كن هدو دع ءاه #اشوه تسجو هل

 یدناقرمسفت هلببسخ یعویش هدیکز ردیسراف ید لبلت)زوک ام شکن یی
 تسپدهاز تاشخرت#شفدادراوبدب.تشپ هناخ کر د(ثبب)لیعافما
  نوکشب خدآ ندیا یش كب هکروکیتشیا "هم تاسلا 7

 نفع لنتنوبع اکو شوک كنز : هم نیش و یف كند ومع اب ۴ نو ۱

 چسب (تس)ییمعد زم هنسا عمم دوم هبي , روماو صد رح هلاخشا هل. 0

 زنا نووند# نوک شب ىوش هاف ف شوکیار ># نوزفادوشدم یزورت

 ×ز هب رفیددندونت هپ ولناجولن , ۰, ردهیانهموب ید لوک به
 یریغلرکو نو ساو! نا !كلرکولن وله کو طعم ردب و ۱
 نونو ی كن هیقوف ءاتونت هکنوج زونلوا قالطا هناوبحن هلو نوم
 | انآ قساکردتشن تادادنمردغلباندنتنکل یک نت ندیم هلیعص م ِ
 عن هلبااهراهط او یرسک كنهدحومءاب و توکس كنازو یرسکك ناف 7

 نیزاتسه # هب نفك سو دوب عال هکزب( تیب )یماجزدرغالیانض هنس



 ۱ 7 شب

 سو وب درک یه دوو یه اخ

 سکه كنندعوماابنور رد هی اسکیباونصو جم فورد طاغززوقوآ هل عف
 ارد 7 ید مهر دنف نهروک زب كارا

 دف توردنا لاد قع لا نورد 3۷ من اتم نو کلاس
 ۱ سر کنان 1۷ ولت 1 نر  نیش ورد (تیی)ینعلاوباردفنخم
 ین دانا ما ررر نابود تلف

 د ةا هزوح هل ڪت 47 دود ةا ءا ا : نمار

 اژاتطاسو ریزو و ريم رد (تبب) دعا خش یک او اوو یازظا

 اوب ید 3 نوما ۷# ها ا هدو میم ۷ نقار و تاشو

 !هوکش نود دودې نا يه دون رشت 2 )تسد )وگو

 ٣ ۰ و .heme SEE اخ موم یدو ۷

 ۱5 ار ارم اوم ب برو بحاص یی ت ت كقد م 2۷ دنوادخ

 : ۳ 1 زرد دنوادخ اتم ی اک زول ولو, ام 3

OEهد ها تسرافز فاکو هد لس 2۳۶  

 4 ا دخ نالوا نیس یجاصا ل-عو شبا قد زا
 كب هه غ

 راکنخ N نا و یاس ی

 و
 1 ۳ ل هد تاب یاچوآ ی

 8 1 1 : 1 ۷ 4 هو

 1 rE j 4&2 تب هناک ياغ مولد هی 4 ا

 ۳ ۱ 3 نویاکنار دید لغو لا هج ک ۳
۹ 

 و ر ال ین ك ساق ناک نوک اونو ی نوک
 1 هر لی آن لا ) دام یی با نوزپ یکم نود هیتصمایو

 روکنا رھپ تالاب نون کا دشرکا الج یهیعمداب تتم نیس مکج
 ۱ هد سو شیر او نا یادم داوس ر
 ۳ ۱ طو نیایش رر دیم! كب کیک دلیالمجلزوزیبب متون اند

۳ 
# 

 ۳ ص وح دش ناجب یاه همه # یار يا هر ایا هر ح

 درانز MF ایاحدوخ ای مالل هلع :یقیع تزبطح یلماص»# نویلکتا

 "۳ تر ۳ تن او ندارن مسرولوا روک ذم غى بدلول |

zz 
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 .رولک یخ اد انعم طبق شلوا نایه لب :TAT دا

 4 اص هدب رعرکلب لوا )رد هیاعم یکبا ی یک كن
 OK غا هک ی :(تبب )یک یانع» یکیآ قلاراو طدبو نع
 ردقفحم ندن طفل نايه د مه ۴ نابم غ اب نایمدیاشکب را

 . # نایمومواب مهیا مهرکژوذ هغانوف 36 19 ر
 یزارف ریز ناتسنوح (تیب ) لیعام ال اکر دهسا: قو یی در

 قام دمها رکددنب رد نوجت»دخر دن هکر رهیاجردضرد سرش
 نالک هد ی جا کان هعطد یک نو یو ناو رک الدمرولک هد هنسان

 یگان ناسا ازاگرد هت ساتم دیا هدمافوب نکلرذغفح ندنذغع] 2

 ردرسفن 3 نب واليدواتط لر وب مدلوامدنر ؟وایسراف# 8

 .# ناب ز نر ریش نینج مک یخ ومآ یہ را

 1 رونلو لایه د دیس راف هاب هد او رب سم هد داف ی می

 "یضام متن ومآ ید هدنبییزوتطی رکن نهج اید ياپ ام

 یدک هدس ییزوعط تن هسعطف ىج دا قرفیریصمرذ ةدحو ملک 5

 یمجوا# نینح ۴ ىدە لاب دن یا فكن ةعطد یا قرف# مش

 ردیظفل لباق هتسانعمو اظ ی رش# یر هدى اكن همز
 دررآ ی سد دارس Se ۴# اتد بم هانی رشو برج مر یاقا مک :
 ن هدمها مو لاوس )یدک هد ی .ےکنا كن دهطق یک ۸ی رک 6 ناب

 لخد هدماسهم هسحو) ردوا ملتنام ھت يجر یر والوان دلا

 "او نو هوش ع نین تامان عم بود 2 aS *# ۱ ر

 ؟هدخومءاب # ت انعم ۴ یدک افر موكب طمع باب 1

 هسشقوآ هل مک نو هیس راف . نکل )مولعم نع ر دوعا تیفرظ a ھر

 جوا ¥ اس ۴ ةكرملا تاو دالا ق یش اکر طب ر تادات نا زد ی

 ا ۷# نۈغەوشق * یدک هدنتب ی وا تر

 كد م طق یر قرد ویدا هو شع هکنوخ هتان یک زسۈكە ۋلى 3

 كن دع ط3 7 لل هدلاح یییدلوا یپیکر فص و # نون جم

 زدی یا ولج هل وب هدانطمذک ه-طذ لژوکرب نم لعاح) روا ی

 ۱ وزد ید د هت ور انور نورد رشط 7
 کم هما نونو یعص كن هدوذمء ارزو ورک هدودم هو ۵ "۷ 2

 طاب نو ناسا )درد تسکندخ ( تیب )كب اروبا ہرن

Nts 



+۳۹۶ 

 اب ست ۱۵۷ تابکیدسریغ تم*ن خش (تیی )زر عاش هلثم تابک مکت#لدزا

 3 6 ناک توخ ی البط نام در هط رک % اۋ ش واسر
 دیلاغ عراض# * دوس ۷ هکر لا تاودالاققبس اکردلاح تادا ٭ یم

 لطف ی زوئواود ناف#*نوخ# یدک انآ دیزل ند ئز وضم
 عاق مسا ندزون رم ندنیکح # ناکح #۴ EET ید

 1 رو جنکن دیار شخلاغب ردشلوا مس 0 3

 5 هلا مالو یرسسک ك جەو ینوکس كنبشو يربك ن هدخوم ءان #ل مس:

 نت ارم لمت! د دش : ی مشج نم لنا (تیب) قضا داو حوبذ»

 1 او لوس هد هوا هم که با م عو ۴ اره لاد زدوا رادید ترسخ
 دییعع ردردس» هل مک" ك هدودمءارو نم ك هدحوم ءاد 96 ندير

 ار شاشزرکنب# رپ ویمهتسییادج می وچ ماد نازرا (تپ )ین لاک
 ) دن هدماتدون نکلردراجیدیدشذو یف كزارهدنوب* شندي ر تقوب

 : ۴ ناویتساررککش لک هنسانع»تلیا ش #
 دب رع نکاردک شم هل رعهنسانعمنیب و ئالبا لیا هج ءاخو یم ک۶ 6 ج

 مر هچ جرا را وید لاعد+ج زان یوک (تما )لو انس مکح رادددسم

 0  دیقوف ءانو یوکستٌیسو یمن لنز مه#ناوسا 36 جم دوبناروآ روح
 لک هليا نونو لوڅ واوو یسهلامارسکلاو مع | نیب كن چم ءاخو یعضص
 اد ةنسانخم یهذ ار کله ویمو هنسانع»ساس|یتدم ۵ھ 5 رید ع ظع ٥د. رع هنسانعم

 4 a +*٭% لازنجنز جادو نيج زول ٠ ران و 3 رولک

 راب یعع هلیا مدو یوکس كن هجم ءاخو یعق تب همی جز
 ماتم اب یوهآیخدمه یلاتما تو رخو رضا تحارحو
 روج # ما هنیس هذرک ځزآ هر عت (تسب) ناعم اوبا هیاضم یکیا رولک
 تا « یهدنرخنآ جورح نم < نیز ٭ درکار ام جنزیمش

 ساک ردنا تادا هد هکنوج هل ارج ز ٭ ردوا تیس نونو

 . ناتولوم نوخرپ و زوس هلو منشآید#
 هلل ارو یعص كتهدود# ¿ نیسو ىل كنهدودم نون ۴# روشات

 ۷ آ .رگدیسر رد هب هر دشت .(تس) یتاعلا وبا دنسانعم هراب زالکوا

 اوا باب ,لن هعلیو یر وند لوط ۴ ۱۲ تسدون روسانلدمخز

 1 مو ید كن هعطد جم "زوتوا واد ناو توخ # یک

 لب

1 
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 نا

 دهشب هتتجب تفرح نزرو رب (تین) یاس حش نیک ۱
 درب اج ید نز و رپ ليف ذا تان هیت اب یر تارا

 ۰ 1 48 ناله نیامد ورد کود
 ردر دعم هل Rf لدهدودم هسراف اب ریت ك زەواج

 هکنا وه رسک ك ی۴ شاز مم۴ زد نب رااتعم لا و ق مزو او ټا :
 مرج مانو هنش انبوه شاطنقراب یا هدر رکو دازجا هد

 نا رضای دراب قماللبط ندږکچ ناب وج یھت 4 ۵ ۳

 اإ وچ رداع ان م الرج له ءاپ و یم كنه دود« مچ ا

 رواک» هد هنیسضانع+یم دی ص و سبل یخدریه ردلع ی 9

 لاک هنٌناتغم قمالیط+ اقلط هم, لدردصد ارف كن دیسرافیج د ندي

 باک لدزا ن نوح دلتا هتفرکن دمنشر هيا یشازاب (تنب)

 وین اف عراصم» هل هد كن هدحوم ءاب درا ٭ تسا هتتفرک ندیک

 نوسلوایریغ نوسا وانو هتننانم قان اهل لیمدیظفل نادب رانی

 انا هوانرزقاو نوا سا با رب نوا مه# 2 ۱

 سس هب (تیب) اعل اوبا ردعواش ید وداسراف رد لتا نو

 نوتلا ۷# رز # یناکدنز بآ یوا را دربر هک # تچر ب ارم دش ۵

 ادا طم نادوان 6 یدک هد ا كنج طق کا یرکیو

 ۰ غز (تس) ناه ردلماش هم انو هذخاو |نموکد" هن اسم و

 اکیس اهدنلصا ۴ ناوت نکو اگ یماب تعازز # ناذوانزادباک اه هرد

 ۱ یکم ت تادا,ناد هزة عع هلن واوو یخ كندو دم, نونوان هکنو

 ۱ باس ناب شش دی د شا اصی داوا, ےس 2

 هلی هرعسرءاهو یف تالا دو یرسسک ك له دود مالو یک كنه مش اخ ۴ هدب
 عملا ف اذک هن انعم شفکو رغوط هسدحم او شابک اض دلوع ےہ
 شزاخو جنب صخزو « دتنکش هان لکه صضز(ینعاسزه( تیب)یرونا ی
 دانم مرد هل طولا ء ءاضو یرسک كن هدو دم نیب مچ ل2 لەردە

 یدعس مش نوسلو رخ نوسلوا تشبش تاک. یا ۱
 4خ رمزا ه شاب رکن دننز#*یردا وز »اطلس رک هضم(

 عاش رارید یوشهدیب ردو اث وه دیکر هنشانوم اس اکو ید
 ۰ مرازب هاو رک یا دوی کیس نیش نوک آ نما نه 1
1 



AT 

 عا ج ااو هيو ږنک هانی رپ ر ید ررض هنس رر الپ اولی دک د هاب
 زا ناغم نرد یاو شرب بولکی کډ اما هش اتسکیدردبا عفد نر كشنآ

 لو او یدللبارو مط بدنا تاب د نهره ار بلغافو ناممزرزبخ لعام ادا

 درؤ و هبعبااج هک اهافیدلوا اچ وذم .هدننابز باورم کج
E۸ ۳ % نادن ومررید هی رالیئیفوا كسوخ مه, نایب  

 بج:.دبوم یهر .تادا:نونو فلا کہ دنر ذا نده ۷۴ نادل وه

 ۲ رده و اع هلزا لادو ین لند جوم ءاب و ینوکس لوا وو ی

 بهار هاراصن ام دولنکج .دراوم یه رد نع یل وصال )یف
 ۳ یکی دلک رابح عجب بولاد رج هدوهب لاع؛تولک تی

 ۱ ۴ نوسفو نوسفارج+ ناف ی اطوکلپ

 یخ دمه یکی سبعو هد ةدسوع هننمانعع وکلیب هبت كناف ا
 pe ,یید ناشف نسویعسر ءاهرولک هد هنینانعم هو هباکح هداف

 ڭىسزةمۆد ماداب(تین)یرونا غیکحردب وبضم هدر اک نهر ف ضعب»هلب فرض کو
 نرم نیر 13 نیر هوب شم جت # ال ازاکخ دیک
 نیشزهوا دعم بهم زار (تیدب) رونا مک تنامکوب میم هلی کف
 کمو هلی جد یک دنکنوسفا نب ۵ نانرب اتسورو رش لها دا دمت
 واک هد هنسانعم ن كن وغل د یراکدتبا نوا نخو هدوم تاناویحو هتیسانهق

 ید ندک رشم هدنسانعه وانغ نرود دهنوبفا هلی كن اف 6نولی#
 لبابندرک+ نوف دوما شهاوخاب توپ ( ( تیپ )ی نجس نچ
 زا: هک ناتس ای شمروتو. مه تاک هنافا جد : دونگ يک ۹

 ت اجا ٹاک مات نیوز هب اکح جلب E نا

 : زامستصزرفناراب یا (یم# نوسضاو تامنا اوج ره هزورهد

 ۱ ترطح روهشم لومواضیا باج عج تاغ اد ا۴رارید لچروج هدیاننح

 با تیام اعانت جاج رر ناما ا ناتو دی ونسب( ترب )اد الوج

 من دز نزرو رپ نین شما شاوآ هه گر
 ئردصف ردلو عفت مشا هلا دمخ اج وا تک »دود هدیب

 REE هدید تشارك اش( یناعلاوب 1 عضو نی

 اانا یف ب نیسراف هاب ۷ نزیو ربا تکز الاخ هدرزآیاندش ات

 هدیه هان كلا لا نولو عدل هب یاو ددو وو



 رازید سزاح هنساتنعم ناییشاپ هدب نیر تاغاق

 ۱ ° با ‰روىد نينار هدمرا ولشورشق اش قلب ول ناز 4

 1 یک ی دی عالی اھا ناب وا هلبا نونو ىع كنهدوانشم ءار نا

 | شداد تسدو ناه اک هبه ۴ش دارم بسا هدشناروبزب (تس)یمظن

 نینار * رولوا یخد ییکرت فصو و رضا زها: ن دنقل ندنار جذب

 ردنوا تبسن نونو هیت ءاپ هکنوج هنساتفم ناموتو زاولشوٌرسشفآ

رج هلح وذو نابتسدنیکم دهب ۱ ارح( تەب )2 .
 سند نینار مهد ادا ا

 3 2 ناررب ز هیاک ن دشاخب :نارکیتآ هلوق# ۰ ۲

 ید كە دود ءارو ینوکبش تكفاکو یف قلن هیت 1 ءاب ۴ "نارگ

 ردلوفنم شد نآ لیح هدکتنهرف عیب هنشانعم تآ هلوذ هلنا 7 ۱

 هتسشل (تسی) ليعاعسا لاکر دغقاو وبد زات بسا هدیرکناهج كنه

 | نارکی هنآ لتعفز شارب دان کنان اود تتفات طا اب راز یا
 ۱ ۹ ۱۷ باک نوعا سوت ش ءا کہ کا تشادرز یا ۴# نا

 نیش عع بلا دو یوکس كنار و یخ لار مک ی از # تشذرز
 ۱ كن همع#م

 بو دیا تادح اودا الو ا یا بهذم ہد سوغ نند ةلبا هیفوفءانو ی نوی
 ( تس ) یر دک سمر دیم سا نماد ن دیا شیلات باکو هدنفجب یلطابن

 باک ۴ نیر واتش درز نھ ذمو ثی نو رک الرد ناونی» هنوک ه

 ندیخ فرط اکیا باکو جو یووق دنز هلق كز چ ئاز نا كروب ر

 نمزشنآ (تیب) یاقاخمیکح یدلبالاللضما یز هسییکهفنولد ی

 متسدن ناجا لها کم هتفگ زکب نمز فف وعما ملک دید او دز کھ د تضل

 بل یدیا ندنلسنرهجونم تشدوز هکر دیار کذ هد ششپل[ت:یریشکه چ
 نو د الفاو یدیا یدرک اش كي"حنیودالفا هدتسادشبا یدلپا موساوعب
 نالتس تو دنا لیصعتنیح عمان یدنا یدرک اشنا یکجا : 13

 باترب ماجا یدلو !لوفشم هاب و ولو یوم هداطاط ب ظعمر هدندود
 نا هاش بشاتسک تقواو ایلنا مستر :ز همان: بودن اف ۳

 مادر ناتسرپ شذآ هر هماج ضا بوتبا ندخاطیریا شه هثسز
 یا نا لس الع بشاتنکی هیات یاعدا و هک و
 پود را هدشمآیرفاب نادقح,یدلزا ترابشا اتشدز ز هیتر: 2

 تاذا ناب ,هكنو رولت هد هنساسعم یعکب قاتطم ین

4 



 ین ویگیالهاشدا رب ید یه # مارما رو روم ا ناو یک: *# داب

 ie و۴ نابکیهنکش وا یسب رغوا ناع«دیهانهرهز# ۱

 کوکی لب لا دو ېرسک ن هډو دم ءاهو ید كنهدو دمت ون۴ دیهان
 ؛المرد كبل دراد ل اضف ع اونا هه نو درکرت (تبن) نیم نیدوم
 ےہ اک هدنامبآ ناشکمک 3 رید نابلوج «دیاتفح هب ةر هز * تیم دیه راک

 ون پک اوکهرریردلکد تولو ؛دنفیه> اما رونپ زوک هتک کلی وط

 یا اکا درو يک مرد یا هلبا اع“ روث روکەلب وایسان ندننکاوت

 طب ) یاشلیدهگیبجو هر .هدیب رعو تل خرخویسب رغوا ناعهو لوب
 ر باس تسا هدشانانکهک .ر ٭ نشهاکرد ناکدنب زادش ج حرج هک ییهش

 ندهاک, هک هکن وردک ویک ناجص یبسیدیکر یانعم# شهاکرخ رخ

 !عاف زما ناسکخ رولک هدنلوا تف :كنهسعطف ىر للا وید ناص

 ۴ دک هدینتهب ادب كن ه-هطق یعقرف ریمل ند,سنک یردنصم
 .lela ۴ ی درد رونسدحر س نطو یدل وا موب زرم# 0

 را ا وبا یرونس دج نس ینا )نطو ید لوا) رد هیانعم کیا "9 ؛موب نزم اا
 !:هرفرطانش یا نمموبزرعک ارموبزرمنونکم شکن اب مکن( توپ ر هیانع ی کیا
 بندر کما نکلی دز ای دف اخو او دادن موب هلاززف هدب روعش

کهدینا ع ارصهزرمطهف هک ؟ امار درسواو ىن نالوا ٠
 كنم مد اب موب رول
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ب رعو هدنسراف هنساتفم ترول رب :یجدنطو هل.
 8 ژزیدموب ید هشودبهد

 ور ۷۳۹ ١
  huناب زرعیساغادحر سردی دآ دجرسزرم ٭ کر ۴ ۱ ۲

2 re دحرمسیع# هلبا هم یازو ینوکس ك ناروی كم # ززم 
 ںی ردناکمیس ۱ تادا نام هکنوح زارید ناب ز رس ےن ےاساغا ذج لمم

 و عا ززمتفرکب ناب اغ (تیب)نالس هج اوة 4کم ا تاو دالا نق ۳9

bk هدهنسانعم تکلغو نیمز د مه#دروآ آی نابزرم شد نمک ورم 
 3۹:  نندنک شعاع ن و ید طظفح ساب ۰ ۴

 جا خیریعوتبسا زح ودخدح وز نت ودم سراقب ساب

 دیش رب ندنمش نکس كال هد یکنامجنكنهرف یرومش كنهرف نا ذک
 ماب ¥ ناماز پوچھا کب (تش) غیمودرف میکحردجقاو

 هه لاذعم ساره فوخ و هو دنا REE يسرد بشزور
 | #ناساپ شعدهننسیع» هک ندننسون م مرد نولک



 ۳5 3 ارت سرا زر
SD A RK 0 ۲۴0 تا ر :یانفت  

 ۷6 «نا زیپ ۶۲: ممراد ۸و یه الات ایر

 رک .انتنامقوخ ناوک (غ )ىر وا ۱

 ویکی محو 3۴ دیس یدکی ریس ندان هو
ikگدوآ مو ڑد درا طظع رام ربا ما فیت ار  | 
 ۱ ةف شجرو هداښک ووف نشاھس ۷# رنو ۵ هناوریپ هدهد, نا

 یاد هنر aC بنا شید تل هه لطف خرم یزکت یزلانع قاب 4

 پر ۵ < نامر الفا للوع لر نو ەزۋ | e ارا

 هاتون یر منک دادو دراو: وکم, تارا یه یه
 قید برام نام تهی عاک ا زر ما طی بندر كازا نوک
 | قم ر نوک شم مطایورین# ۴# نزاخ نیا هک شدا ۇش ردنا ی و ورپ وک

 هد ین دن رم ماا شرب ناز موی نازک ۷ یولوات

 | دايىم ربا دۇر ەل زامان لر ع رک زدی تست نا یا لس

 | لنده یو نوک تلنازو :یریسک يدان ن
 دربان( همتا یبا: مطب یتاییاوب ودب ان ای وند ,ناارهس نرو ن
 أ اقا ۲ رەخ I ۷ ناز رھ قی ناکرد دوبات #نامزرک همه داش

 [ حول مان بک وا طعن یاس داب ناس ر هب لام زار اخ وک کو
 قلاده ءیقوکس قلد ەچ" یازو تنی : اناره دیرومش ك نهر ف کل۴ نامزرک

 | مازهنابوادطروخوآ وم.(هغطق) ید زوتک رد هاش » یناریاوب سوری
 دزباوک # دنرا دوتنامرفب (یمکچ هم ۷ نامز رکهرهزاب تا لی ۱
 | ديدار قنا اما شیا اچ نایع) هژکبصن دا نان و تیسداات اور

 ۱ ر دن ار وجه ثسلاج نا وود یماظ ق وس تل رحن مطر هک اما(: :

 ۱ ۱ رد سرت یجب نابز رک هل هدحوم یاب هسنعقوم رج

 )۰ سه مازهب ادا تخت رهو یخ یم ۱
 یه نیز من تان هدووایم مج ووك كن رو ی ك ەدج وا

 کی هاش (تبا )ایم وبا رزولک دمو دو

pe Aفجر ج۴ ق بج فو رکن  
 ک ا هج دوخو بابت )عرت را جارت ره نکوک مه :



f 

 ف |نالو مچ تادا هکنوح ردیعجج كنطفل کن الوامنشانغم یک # ناھ
 دل ةن هب هحوتفم ةیثک ءاب هسیعهر ءاه کە دن ها هک هه واقخحال نونو

 , ییبدلوا تس انعم راو ؟ ناک یکی ایک دنت 0۳ »لس | یک میک تن رولوا

 یر دمی رک هاکراب ندفاتواو هک رد < هروارذا ج رخ

 ذو زداج هلا ارو ننوکسكنەبفوف ءانو یک كن هبسراف مي نچ

 راھ تور ف "«دنزورف زن( تب )یماح هننا-:«»یسوت روا كني رلش اب ناروا

 9 ذرداچوا هد كسکوپ رن چ موحرم یروعش نکل ٭باتفآ ارزنچ نیشن هیاس
 [یدنافرنسفت هلی ئیش هد کرت هد.سراف ید رد این# یدلیآ ص زض

 رال الغ( تب) .عولا قهرمان جز ترف سس یا ]

 جرج ناو كلن ةتشكو مردآ م ~~ اله بهذم »۴ نآ مرادن ن ن 0

 تب, ۱: ناس حا او نوک هد هدساسعم یاطوا ار مسدا جدیه رواک

 عرب دا نخ وق داده نرک تب تیترمو رذق نه
 a ینا راکت مسا ت اا AG ید اا 4 ك هاو ین

۳ 
 هوا گر کتا ندافو اکو رد هدننانعم یس هب وا ناکرو دارکا

NNE 

 زد طونضء ا اضیز مک هد هه اف رش ردهرهاظ شاشا ةكرملا تاودالاق

 E هت اخف ناک وخ شیک 3 قاش ورم هحریدعت و

 و باو ورم تب )قفا هیات رااح ےک ف ی دووس ناوبد

 ۳ کر یاس: د و تیم واک هاو تغعدروز ۷ لوف هاكر اب لاح

 ی لوا تات كَل هعطد لیکر یفرکتا لیصفت كراب ردکعد یاکمر راب

 ردزاج ید هکصراب و رک رخ هل دیف كفلا هدظءل کیا وب ید

 ¥ نابیاسردکل هکلوک مهكمدرداجلویب تر

 ۳2۳ یو RCS E ءاویسو ار وع زرد هکل ذکلوکر هد# ایا

 نابیاس دنکیمار دنشرخ رک نود رکی الاب ول خن تسال ی: (تدب )یرام

 قرد ولد هکلوک هباس هکنوح رد دنساتنعم یب هکلوک یشننکرت :یانعم

 ۱ نوجا ی دف هدماشعوب نکل یږبک هدنتب ینکیا كن هع طق ىج درد

 تاودالا یف ی قم e ۳ 7۳ ناب یدو نودعن هدر ءاه
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 ی ۱

 ( دین اف ءاب ی کوج ردکعد لصتم هنسانعم هدرا یربرپ 3 > شرم

 ۱ تج )لاقت لاک اةلطم هدسانعم نع وری لآ هت ءاب وب

REN۳ ی ردرا ی دتفا رک | شات سگ 6# تک تاب رب  

 ٍ یکی ارپ دشا ندرلنوب رواک اهن هدب یا کا

 ۱ رول ڪج هدنات عا ارمصع مک دن رولوا تباع تیادا رولک هد هنساڼع 1

 ۱ د نآ ره نوچگنآوتییزا RINE Sem نا

 بد نس#ت#ر دنلع تا داهدنسانعملج | نعی یار یک ی +: زا نا

 كن هعطذ ی زوهط ود نوګا*ر + یدک هدنتیب یی نازه» طبق نی 3 :

 یدیکبهدنتیب یت نجوا كن هءطف ججو اود وا نآ ۴ یدک دنر ۱

 61# روا نوا كن! یدوایا ازب ناب کک

 ها هاب بوی رادش6لنهدو دما ارو كن هدخودء اب یا رافق بدق

 زد تلو دروشن هما هيا هح رک( تدب )یش اصر دتلع تادا یکل یا مالديپ

 هد هلان ڈ مفا روا ٭ مشارامه نوچ م ۲۷۳۰۱ 7 !وخسا یار دشا لا ۳

 3 نان | نیالصت او نایب ز نالو : مت :

 یخ كنهدود م نیسو یوکس تانونو یرمنکا كنهدو دمى رد ناب

 ناسنز هلیفذح كن هیت ءاب نیت هنشانهم یک ك توب و نیالعضو» هليا
 مهتلوا هنیبازعم E رنو یر ۹

 هدب یک چو اكن هعاع ی ج وا مکه ترد هپ :als و جد نان نابل وا

 ٭ رانا وب ناش ا یه كرلنوا ناشر ید

 ` كنم دود همه نان یف كن هدودم زمه لوا ناششا ېد ناسُو

 ۱ یصتلاقرق هدرلءافم و ر ردطوبصم نوک كنون هد هدنینکدا یر"

 رولو | نفقا هلاحتفبفح هناوارانذ هنرش كنتي یر نوا كن هوا
 نایک د) وا كعدر لیکن اکر وراشد ۳

 a وجر دج ك نل فا یک ھن سانعم راش داب نا نزول هلرصتف كفاك .نامل

 (تدب )یرخ سعرولک هد اد یک جوا كب دع ظ5 یا ی لا ویدهاشداب ی

 نایک حبات هش« ۸ شواس دقرذ دقرفز #دزان یک یهشنهاشو یهانب ن

 رو کی خا ث رو ہک یلوا هک رد هفناطرب ندو دو ناهاشداب ید 4

 یاع#هدمآ اکا هتف ناک( تیب )یدسا میکحردراروهش» هلک مبنا 1

 ن نز زوب هل r كفاك نا ر اک ا ر ارمان چ# دما ناکا اک



 رج هدرابتعا جواوب #ییادخراب و (هتفاب یکلم دراز #نابادخراز ق

 >یدیآ یراب یضاردپب رع یلغفلراب عبار ) رابتعا رواوا نکحاس

 ت ) یرون یک ردصوص# هن انهن قح ید هحرتدعتود .هنسانعف

 ار الرب ر a ۸ا در اپ رنهد یانب ارا یو دن ام رف كلام فا رطار یا

 وم ءاب « وج هنسانعم اکو ۰# رعد ررونسکم رهکزونخنو نرخ هرابتعاوت

 هدناوا تیب گلن دءلدد یوا وید ن نم رد)وع2:,تادا هجو تدم

 ۴ نادر دق دب اذن یم شرف ہک رهوک ۶ ط6 <

 ۱ 6۴ یدیکت هدنناونع كئ هعاط و ی وا نوا ئرب ظذ ر شوک دو

 ودا! ف قبج اکر دلاح تارا ۴ یر اعر ی هجو نیس سردق ۷# رد طب ر
 ز هعطعق یی! توا يردصم هنساسحم راک ار داغ ع راضم 6 دبانش
 س اید چای زاد ههر دنن کرت فضو ۷ نا دردق# یدکس هدنشلا تنو

 زوق كن هعطع يدا ق قرف هدناح یبدلوا یکرت فضصو ناد هکنوح

 کانال رذقیردفوک ی-هعطقرهوکرب وب یع»لمعاحم) یدک هد

 ۱ »ناب ریم منبخاص وا یتیدنوقرفاسم ید#
 ساک لانهما تادا! ناب روک دینا حارص  ویدزغابمزم هکنوخ
 اتوا مانا رخ وزرآدناغرکیدارزآ (تیپ )یر نیش کرا تاودال
 | 5 «نا*یآادیدلوانام2و ریعرفاسم مه # ناب رم

 ROE یغ هک قیفوق هلی هج*یازو یرسک كن يا * رم
 تحت انصوت دو ناو مر نابم دان تم هن مراکع(تدپ )یر ۳ * نی یک

 فرصت ىد ەدلو ةا ناشابایزوک وکذ مریم ینه نام رم ناهاشنالد
 1 ۹ هنسأنع» ی هر کر ویطع ردنیکرت فصو تامهم رروب بودا

 سما نان ندنام نام هنسا؛ یانو اولؤا هل اهزاعطاوا یک كيم

 زالو مدت ب جاو او رفاتم هح رب دمت ول ردع: ہک لعاف ما دوخ ان شحاح

 هل اتعسام ( ههطق )رعاشیدناوا هیعسن وند نارمم هخدوق ره هلغلو | ع کل

 نالاوء هرکا هل ان اناک نم نا کح فیض لالج الجال × امهم تامه ا

 علت دام مع نا # لم ًاتفا# 1ام: زام یهدیس فضااو ٭ هام

 ۱ : درد نکندخ (تسا) كب بارتوبا 0 نامه عع هد ۳۹-۹۹

 د درک ابد درکب ها کدو ر نور یبک# اخ بحاص نوچ ناجو
 " ,یپ یخادزبارکسیپ رد "ی دورا یر رب اي ج

0 
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 .تحاح هح نادر وب نو * نکو مطق ناجزا سو رهع (تدس)

 ۱ ار #۲ كلاش 2 كعد زات نج دوا زات غمر # 4-2

 كنەدودع همه*نیغو:لع#و قوكس كئارو یعق كز «دوف ءان ۳

 | هۆ ر كاشلا داو اشو هل داتسا نمی هنا درک اش عزل از واب

 | لاک ةةنوا وع كردت ود ذك رش ن کلر د ا ازم کر شی
 Hr ناب ریو هنیلا دز کاج ۇياد شع یعو# ررو نوح

 هل اهر ءاه هدنرخآ نوسزیو نوک نشوان رکن وشرب و فايا

 وكس كب جم نيو یخ ناو را زد هناتعموب ند هر

 هناا تعما موق رح زا هر لبا ھم چم یازو فف. كن هذو دمة ءا

 هکی ب رطرهب (تاب)یرعنف شع هئس اتع تر جاو درم الب و هدوکاش ی
 # را فو هقدصو رخ هلص و شع هل ۴ دهد لام هشرمه یهآ

 كز کک نادرک اش رد هيا موب ید زاخو هلا هدجحوم ءاب دسر

 راب یکنادرک اش هدا د تمد + داتسا دیالدشار منا درک اسب (تس) مع

 # اد الك اکوا م کتآ روخد# " ۹

 لووح وارو یی كن همحعءاعو یقوکس كناژ او قا الاد # روخژ

 هم كشر هک نم قوشعم (تنی)تانع لاک زاو ارمسو فال نفع ها ارو
 هکنآ # تسروخ رد هيا نیدب هک مک ادق لناح# تسووخ تاربغو

 نسائم کد # مین #٭ ی دکتهدن)وا تاب كت ههطق یمن زو تط رک وند ۰

 ر دقت ارا ورال و وخراب و ی هلامار کلا عا نيب "كنون ف هکنوح :

 ردیساضتفا كفئاعت هلی راکتم میم هکر ح هکنوجردهکر هه اب هدماتمو نکل
  # Aنیک داد ادخراپ اب ها درو + 2

 مانیربندنسانع#ی دی یک زن لا )رو رابتع فر هدنو# ادخراب
 هب لادن قد ندرب یسک | هح ر دعت وب كاذك لد اد ردالعو لح

 ه مانعمماناو قولحم ارا جراب ین ) زاملوا قالطا هربخیدلوا مغ صو صع
 یلوالا ةع طة نم لوالاتبدلا حرش قرم ORS RT و
 مد هلا فاء یل وا رع یدبا راب یادخ نصا تنادخ زاب ۳
 ید هرروا رب دهن وب زولوا كعد ف ۳ هدنروصوب یدو

 رد ن ندهاکراب یا راب ثااب) زالو !قالطا هرنآض وص» ملل

 ورشي ناکلم «اش (ت )یر ھوت زو لوا قالطا ةد هر عك ہللا ۷ 9
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 ۶ هبا یراق هنکن نیصاح) ردا يسا شک چوم عوص كابا
 یر لرد قوس خد هدیچآ ةصاخ هدیسراو رد شم هد ته

 ل یتوکس كنوتویصقكت هسراخ یاز + دز ید ررع

 ۳ ها “ر اھو

 at هتک بهای مارا

 اب و هوم ی سس و

 ی چچ هیهرایازو كااد تازي

RET PARTE 
 ز نسب ززا زو از عسا اچ زا ناوحاز خرجک ن دز هلکتنارح

 هر یه هتساتحح اع کا نخ ا
 ونت لعاهمسانیتظفل نتخودتالک تیوب

i eke DSKجيش زودت  

REETدیک ةد تادغذ  
 رد هرارق خاچ هدیکرت رد هیاضمی+ یخد دارک زبس هیمسر ماه بوت

 اه لک دز یادش تکی دناخود ٭
 دن هماح ترا تح تایکیدردردصع یخ كن دونغ لاد ۸# نود
 دز ترو زارد رع دیا نغلو (تدخ)یع_تح لاک نو دوا یوع
 : E ردت چ صم نری نخ نرد چا کچ نزف
 خوم ءاب هد ررر هنزودومزود ا دبا مي یار سس
 ميت نہر یردمخ داو تملا هلی رنک كت ہود ارو یھت
 دین دزی ناد وج لر نازرا (تییدج لاک
 ) رر بةت كنار یک ادب ی تعد هزر

-» 



 N ا
 نل هراهاشوابهرکصذ دنا شاب اعا نینرفلاوذ زدنا ۱

 دلو! تل کره هج ان زا ارب ید ل اقچا هم نور تنیس از اغ

 یاو عدو بوپ دردم ربیع جان لوا ق الطاء دن شرت قوقتهرهاش دان ر
 نادان رب( تی )یل رک دیبا وپ رز الوم تیر ضاج: ردوا شو دا ل

 نذرک هتخارفا نب باهرد هتخورفا نیا *یزان دوشلفاغ لدو تنه دو

 ىش اق كزوب ومناخ ىج هل نونى زاهر بک تاه دو د تینا ف اکو ]4 نب

 را فشن هد اد نیر دین تر سا نکن ناف( تیزر
 د81 ندو ىع 2 كنه براف ىقاكورىنۈكس تنونو یھ كن هره رشک
 نولىاۈا رخن وښاو ار ھم دنشانعم -ازوب هلب رو نف کا: هنفوفءانو ی >

 نیکنزپ زب ناخ ( تدب) مجلس لقدم هن انعم هنسدرولبق اطهفنمراپ نلنجاحت

 كن هّیفوفءان 9 اخاتیشکناراکزوروت دودي مش اکو ۷ شکناوجا و

 یلودنناشد نانه د نت ریز مجمرک ( تد ) نفس هجا وجا کش تل رام
 رد رع لعافت اما ها انیسکب تو اب مناخزیکسشامزآنایلسن
 * ۰.16 نزوس هنکیآ ها۸ تکنا یکنکو ی كتبا ززا رم ۳

HIتن هوچم نیشو یه كن هیس رانو فاکو ینوکس اونو یمن تورم ۷  

 دامو مض هلا هیعر ء اهو یه ك نونو «ینوکس خد كاندیفوق لاو ی
 هنسانعم هر هد علا نونو ید كنة چ2 یازو ىع 2 كندو ان نیم ۷# رو
 دود هدرک رذکس اطاز نزوس هک داور ناجدربذوری دره( ت )ںیہن

 هدنژ ردیل هع هدنکن ا وزر ۱ ب 8

  هدفاباو هدلاو هدشاب, هکوب هلبا مج»یازو ننوكس, كنرو ییعف عالاو #زر

 نب نفس ۇي نیادلا دوشو زدکرتشه هل رعرد) عضم داب و هدح ان او اهلنا

 دخ ازردا ساک او امش اوج تکو ۴ املید لذا تزیدق قم( )وا
 هلی همسر ءاهو یک كنيت واب و یوکس كند چم ءا خو تف ك ف6و ۱

ضح نا یزود هقرزخ یک (تبب )ییااه هدنکن و
 تروس یدش ۴# شورم

 يڪ كن هيس راف فا کو ى مک ك نون 6# هدنکز * شکه ب شا ی

 قد یزلکدید هدنکنیخد هدیکر هلا و ءاهو .یهف للادو قوکس 1 ر

 | یرلکذبد واقر صو هدا ل لب زسک كمال هد ند الط ص2 لره الکی هما



۳۹۹ 

 :هدودم هیتعفءاویرسک كنونو ینوکس كارو یف كن هبا ال7۴ نایت

 ) مسا )ی رخ رد ندنوب دنر وکذم شقنم ساطا ی ع هل نونو ی

 ۳ ۷# نان ش#واجر هاظو نشور# بیس شا شیپ دشابمکنآ

 + ,3۴ولنب دوکر وکو | تاب ید اروم“ راک رد اجهدیفذح

 ان هلررکرومب هل همه« نیشو یردسک كن هدود چ نیسزاف فاک # ش رکا

 ii ۳۳ رح هراب دص هب ٩ ينام شدک هو تەب رز 4 :ع(نیب)یئاه

 یلاشهاو قشوو ماف روزو قالطا هد هکر وکو ا هداب ز قلطم ید 3

 i نی وج شودرپ هدد: ښا کک ژدول اب بتاع کار شک را (ن) 1

 یفاکه باند روع»یجد مه شو تلخ
 هن ندهید هل - ع

 با ةماع ي نایببلا اک AHENG یبب تبب كن یو.« هعطق

 اتش مر ۴# میدی شوگو ید تعلح هدزآرش كيل ۴ :

 3 هدژاربش 4 هند هدنکیدبتس 4 هنارا هل )اس طناب نالوا رهاط هدن وب

 د ید ندنسابداو 1 رع لیلا ودطوا و شع !شنکیعسا لتعاخ روت

 مک لیتر ارد تس دز توق تفر نور )تد, )ین اھ شا م

 ۱ قدیااعشا ییفپدلوا هنا چم تعاحت ید ید وب كفاه رب رجا اکو

 ۳ ایا ما هیت م دیشب خو فک # هد هحاسد زر خان هوا هد وب"

 ك لا ذ یدلوا شلواقدضام كس # تاطلغ قوخ رکم م دذرب شفاداو

 ن ۱ هارد هن وک تفایضهمارب نشحج# . "۷

 لوا )رده, اعم کیا dl ءانودو یوکس لن هجم نشو یف لوح *نش

 هتفایض سفنو هنسلحو هو كس نفادض ىا) دوو ی نج

 یور هامقاس# زان دز ؛ روت شو ناعسا !نشجرد (تبب)یدوناج کج بد

 ۱ نایجتدنهو یوم ید لبا هیسزاف مج ۷ باستفآ نا رد و

 ) ۷۴ نزرک شهرونید هجا نالواولرهاوج قوچ# 1

 هلیانونو ید كنه *یازو یوکس كناروی ك هبسزاف یفاک#نزرک ۱

 جم ھت ود جات نامهموج یدهاش رد هنساسنعم جات ولرهاوح قوح ۱

 د برزو ارارپدردج ات عور نژرک هک ردروطس هدر دوو كتهرفز ی يدابا"

 ۳ ۳ ی راول ازا دب از دق یب هطروع خرس

 نخ بارز نونا بویلوا نکم کم  هشاب ندنه)رغا هداب ز » لو ی دیا نی نهر

 دون رو یک شابک هدنرو ین ادقدروتو هاشداب بوزو ط ا دزو!



eo 

 لب رنک هدو دف تیراف ءان نهار گز واک ةد هنسانعم نایئتجو روش ||
 "اص داپ یاورعناهشکب ضم زا لفات( تین) لآ بلاط هنسانعق نضیق هد

 ناهارد هللا کیاونهربپ مای اغلب ینو یھ |

 .9..۰لاپق ناتفق همنا نابت رک هلروک نوتسوب ۴ ۲ ۰ تر اجو ۰۱۲

 اتو هلبقاطا نوو هیت ءاب تو تین دیر لنت
 یزهیسراه انار اا ةا كرى بوس

  Ep 1لا ناس رک( ا

 رک لفتح تلنونو فلا 9 نایب رکز ا ناماد قڑف دنا غ ناما دبات |
 ؟نوشاوا یربغنوسلوا هند ,ردیع»ا صو مع لناتنفاابق رد هیانعم وب ی

 ثب رف هدادوا سکرار لفع 6 ب: ز هتفا ابقز شادقورس(تبب)ی #۴
 یرعوا هداق]ژردبا های مقار ھال تفرمت با تان ابق در

: 
 دوم انا دب زعرمضف بم نکل ررید اق د هدا ولع زنطرشننواق

 ژ ا 3 نما دردکنا یهلو اون نکی كينيا # رد

 كو مزاد( تد یس دق ناچ د څر ری »دی رهک كی هليا كن ره |
 :نافوطو یکشانیتسارد نوخو یم لعب رد ناغرح هنوک نخ ندا

 هک یک نهم لاون کون ۴ رد هیانعمو وب یاد لیتا هلره ذ حت یزدی" ۳1 را

  1هنیسکنا ناماد هما هزکسادجم | ید ۴# نقاد »یک دیدچ هان ۳

 : نیل« هدر يلا نان دفشوکرک | سز اف(تنی) کا وک لیده درب ع هب ۱

 نرد ییلظآ دنر ن وسک ةر خ اف تعلخ »۴ هد: للا نا . رک كلاحرولک 1

 عور: هلا نونو جک لی هدودنسو وکم تداکو ىق ك هزر نون 1

 (د )چچا راقب ھط زربک نیطالس نوجا تب اخ یزکا هک هماخهاتسر
 ٭نوسک ا ایشزو سلطازورزرهد هدنکف اوت تانج ی ردنایمدخ م
 ردروطس ولد دز ییهایتسب دشاب اسدزا يعوب ةا ام عملا ف اذ

 “وداد دشاب را تی یسنفت تیاغ زا کار هامس یابند هد رکناهحا ر

 رتو هد هرخاف ت تعلخ بو دیا تاعا ره هب هل چېر ر راحات نانه زد

 لا دو ینوکس کلنونو یرز مکف ناو كن هیس راف ءاب# دنر # هرد هو ید

 + هننسانع«سلطا  lleا هدننات عارصموید رربد ناشر دن نه هک اماف)

 ناب دیر انس کلا یکی وتو خسنرهک یا( تبی)یرذش سرو ۱
  4بز  8 t4ندسلطارونید هعون نالول یشقن نایت. ۴ ۳

 رحم مووی

 دیره و رس یر 5ک



8 ML? 

 دک ک كل # زد زب زرع ن الفعل یت ناو ای ماھ هکر اهر شوخ وخ

 دروپپ نوجا ترابشا هاوو رب ر مظانامه # نازوآ هیانزو

 ۱ ۷ ناسآ ردیالوق وم اب تزکوا# را ل

 هه و دی نوا طاح عراضمکتندرنماحلها نون ۱
 الا تک ینیدلوا لخاد زد هلص هدحوم هابکهدنلوا یدک دیزنخا
 | دم ننمه # ناسا # ةملقلا قبس اکزدیا لاا ءابیلئاوا

 تد )یزاربشيالاجردیدنغار اوشدیلباقم هتسانعمنوهاو لهساهدس رع

 ر راوشذلو دتفا مش: ناسا سک م۴ یرآ تقال ةلزا یاد مرکی غرر ناشاب

 K4 د# نّجتعیالابیهدینسح ٌهماجنوح-هعطق# 3 لز

 1 ME اونها یکبار هجا نوچدملب

 و ینوکس كنيسو یتقكن هیسراف مج کیچ # رولکهدنلوا ٹپ
 ال اتم ERR BOTANE هل رک كندو دم هساف

 > یٰلعاف ےس ب رد ها ندییس> یراص#» )ردل و عقم مدا

 1 < الاب # ۳ دونی ا یجنرکس وذ یاسا لزم

 اد هنسانعم یوبهدا_ةموبنک) یدک هدشبپ نیو .قلنعطقینهکی اود

 ۱ قبلا ندو فا قابضصلا هعوتفن هاحوم لاب مادناوا نیک تماقودق
 ملت كن هی ط3 یک زولوا ولد زوس ۴# ن . کسب × "هط بلا ت تاودالاق

 1 طول نوه كرزوس غف : لنصاح ) ید هما

E۳ ۷ ندبیساد نت هنت قانوط یدها ولاهماخ  

 ۱ ورقم !هکلم رولو! قالطا هتساتبازهوەباوتا عیچ والس ج حسا هماج ۱

 بس )لر و هءاح تاوخت هعات و هناح نتهسوبلمیح ردا ندسویلفو

 وز مه 6 ات دیعماج نوجد ناتخر درب لی نهاربپ (تبب)یدعس
 مش هناتنیب و هماجبآ ههر طم اله: )رر د هم اج هنفر طو هنطرح کن هتسره
 تفلت وط هدعب ی دبا دنساسنعم بوسام در هیعهرءاه * هنتر ارد هماچ
 اب نکس ساع ناب و هدوک هلا نون و نت كن ديوف ات نت * یدلواع
 ۳ عادوا جراخروک زبم فارطا هدب رک ندندیرکت )رف هجنراخ قابا لاو 1

 دیور ردوا ی الاخ هاو نآ غرد( تاب )یاش یک

 ۸ ix ak رد يه دک اے وکر وتد راولش هوس :

 خد )رد .ne دت ا از ەدبن نعناموطونوطهدب زر راولش

Fup 



 CRE | ضد ندا

 هج یدفتوب * قدنفا 4 هرج مب نما لنا نفت ها
 | هب نزع ضورع یسراف ضورعباوچ )ی دیاولنتا صیص فر بر
 زالوا ىلاخ ند همان اما هرخناامهدح امار اوا شاد هددعاوقو ماک

 قنا بفن لپا یارات یضح یب رزخ رونا وادع عیعتشل لرزه
 ضو ی نجا ردنلع لیفوت انات)-یف دیبا ما بو ملغ ی نیازعاضو
 اتنی) رروبیب رخ ےکتنر روز هدادت اورد ظوو شر ولو نصر اعم
 تاوج ۴# ادتناف مرا دعاهای رضوا ضو ارعا تنا ناتایالازا ااه ءقا

 رک اماف رذس ی ,ضورع باب را ندیاقرفقاحز هلا تلج! کد وج ردرر
 الصا ) رار دیا تعنت فاحز امج هت افاحز و للغ یسراف ضو عبا
 | ضو ضورع )لزب و نک تافاحز هللعا باب و زیا قرف ندر
 یزربندیحو هکر الو لوا دنم ن دنراخج ها یسراف ضو یباش )را ربا نصرص

 عرضت ود لسفرمرجر رح هدز هلا سر یک یرا وزع ی اج ۱
 یاس هاوفاباوج )یدهب و! ییم> یسزاف ضورعرپ رن مظان نورد
 .هلج هدیز همدفمیسراف نص ورځ تک ردعوع# هدانا ندق ۱

 نک دنا روګدادعت ردنا تیافک هدصو صد وا ناب یتاسضورعهوی و۱

 اپ زا ع وهس*وب هکم ردیا ف هلب وشرف ردقوب تمباح هلیصفت نی
 ردع رفتم هلی رقبا ارحنا نمک فاحزو بوید فاحز هلع اچ یسراف نو
 نالعهتسه موحره یدعاش زکردع :وبسندّرع را ار داعم ص عا :

 [ نالوا باوص یدتیاا طخ هدنتیب هدنکیا لفاغ هلو ا ندنس نس نت
 لاوحت) یدیا وللوا نلوعف نلعف نلوعف نلعف قر لو ا نادمرخ) تراس
 ردیفارج مالکربهلیاس ايد دنضورع ین رع نضر یر اف یلاشنم 1 2
 دادعت هدر وېش تتکر هکنوح) رراذهمرت مجار هب هعانّضا تالق ن

 .نجررهرایدتیا ناب نوزومو نزو لرد مرج ا برا ةر نکردپاژ
 یدءعول تاغ اک | هدملانو قنات تاوح هک اماف) راد در اے رصد وید ل

 یرانا و دزد رج ورک نت العفتس هر رع مطانندلجا وب نامه ید اوا م

 ندموحرم یدهاشو ندر رخ ان جد يه هرد هللف ید للا چ زم نو
 ةدنابب ئضورع 2 ) ه۶ طق ليدع هعطقوب د هموظنع باب را هماع
 8 تا ےف # نت العاتسم نالعتسم تدب لالا مدت رادادتبامب ۳"

 رج رر # نتالهتسه نتالعفتسم تیب شرفنا مظن ) هدنس ییفرت ند
 سه

۱ ۳ 



۳۸۲ 

 از حسا ندنسشلففل ندبسنساره هاب مک لاه .# ,نانأره
 شاب ناز .(تبی) ىنا قبع اک ردلعاف ۳ تادا نونو فلا

 در دن کص هدامآراز راکضرب همه * ېا ناسا

 ۱۱۷۰۲ ۰ ۴دب و ط كب مکلوازتاریک #
 دلیضمت لعفا تادا رت یوم از و رخ نافرک# رک
 الف رک ر نازب رکی داوا یچجافن مکن اش یر "یی
 Pel تادا نونو فلا ردلع اقمسا ند نفل نا رک ٭ نازک

AYلات 3۴ رک کرد یاب ردآزمش دیا  N 

 دو مال مع لا لادو یر هحجف كنب ءاو هدودع نیش داش

 کس نلوعقم منماکتت ردصرامم ند ت ضغلن عزای ل مالا ق هدانمنوب
 زاد هن# ندرک سواطر شدن دیاد( ٹیپ )رعاش یدک سلوا تدب كن هع طق |

 یرت هدانعموب رولک هډ هنښانعم لاعاد یاش سده ن درک سوط! شرب
 الا دو یراوصت كلذ هیت 2 ءاب و كندو نم هدوم ءاپ 3 .دیاب ار دکر شم

 ارصەو tes | کهن دنسانعممزالو لرکر ریعراضم ندن زول نواب
 نرکهک ۷ تشيز ۶ ماج فعضزا دیاب ی هج ایدی وایو

 ¥ ناوارثردقوج Eel تسوق ےھانپ مع
 ی ردل »تم مسی هل را ہیک كدت ءا و كنهدود# * ددحوم ءاب * 2

 1 ززي زعل اس ات اوخوا هنس انعم یر ور یخ دره زال
 ا ٭ ناو ارفا۴ییسب ۱ وب هتسیذاب هتساوخز چ هدنهاوخ < او هتسسل ترا

 اعم یکیآ رولک هدهنسانعم لوب یتعد عساوو یکرایتسب ربث هک ج هلی ریسک

 زاوارف دشلمحامردیلو # ناناجروح <a هدرکناوارف 9 (تیپ) اعمل اوبا

 3۴ ردزجر را نااللعف ایم ۱

 مالطصا لیفر هکنوچ ردلفرمیم جا هج هک عب رهزرجزرح هليو ۳
 ۱ نخ پسر هني را |, رلعاقدوخاب نلعافتهدوخاب نلعتیبم هدیشورع

 رنسرب هنیرخآ تك. نجنالوا ع و دنو یرخآ ی یصاح ررید هک هدابز
 ۱ هلمافتم نلعامتم نالو وتم نلعفتسم الثم رد هککا هدا ز تیفخ

 ردنهج ترد هماقموب لاّوسز رونلوا هع وید لفرم تولوا نتالغاف نلعاف
 غو هدرج ررګ ردصت هوزحم لءاکرح لیفرتالو ارولوا نک+ضازتعا

 نیل د بودا صیصخب میم دنا ماقم دز e erer £ روب



 ما ین لا هیسرافخاب# نایب ماجا یی تو !مکح اضق نوچ ¥ زاغ

 فقس E تشنه# اد ب نمل غش نایاب تسین (تیپ) نال اع
 6 را يه كبس دن ونارکڑغا الو وچ بای ا

 یرونآ ۶ الوقعمو اوست لبق قم ی اک ناز
 قدءازکش اک زا تلخ نازک هوک ۷: یدزردر تارا و دلمدوتد

 ّ UE ۴ رولک هد هن ستم الغور با قبول ید

  (تیب) نالسمخاوخ فرعخ عع هلبا فاکو یعصننهدحومءا ویی لب

 نارکدیا جازم شراوکش وخ بانکی .KA رام نونکک

RKنا شد اردرلن و ا ار دزلتا"  

 تادااه هکنوحر ده تانظفا نآ نع هدانلاتبب ا طق # اب

 هلبا نونو یع* كن هدو دم هه نشو یر دک كله دو يم هز مهنا ٹا رد
 . فلز رسناشپا ٭ :دنراذ ن اشیا دنرا د نم لدن اشیا (ت )ر غا شراب اغرب
 ىك اذوب ال دهد رک ںی انجل ردنراشا مسانآ ق: € دنرااد ناشف

 ءالوه هدب رع رواک اننآو نانآ یعجت یک وش هلو رغم واوو هلاما هدیکر
 یک ذو اھ هلام رع نوعا بن روز دنراشا ےس E3 نیا نیرلتوشهدیپ 4

 هدیکرت رذن اغرعص#وا * یکوش هلبا لوپ گواوو فلام :مهوب هدک

SREYیکرلتوا هدیکز مش هلن ؛ زعرواک ناشد یھ یکو# هد غ  

 ناشارذزاتو انار ذرتوف نر فون برش طاها یداوا مولعمقیف

 زدن تسوج-هشرود ار ناوت شنا زدن ناسخ هال ةع طة یچ دش

 م عداه ردلعتسم هدنماقهیرب زب نکل یدرواوا قفوا هدنفاقم نوجتتوان

 ارباب ز اتلوادشابتناسکع 9۷ ۹

 ین نیر شام تین دمت یه اف نم

 + , اك زدەتقاب ةلخت وته: نوناەكنوح ردهم عر تعداد ات ۷ ید

 ید اس تز ادن گن عزم کیدی داوو ۴
 #ناتارغ قفروفزد داهبلدز#

 ساکن (تدن )یر شع“ یارو زکق بحاصو رداهد عش وم 1و

 یاتعم # لماکو لقاعو انادو لدرپ و مرک یهاشوتوعحهناویا همر
 ا تن كام مک رو ولد لوط هکنوچ دلوا كجك لکرکوارط 2

 ۱ شک نو یهجوادن هو و و ید نو ا وبدلکوکل دا رج هدن

1 

۱ 
1 



۳۸۰ ۱ 

 1 ٭ ادب وهوالبو ناهنولرک ۰# ردلمتسءیخوءدیکو
 : شاو ورهاط ن هلی كناه ادب وغ یخ یه سكك ئوف نان

 :هدیلعروهطادب وههدیعراخروهط راکشآ هد رک دهرف صعب نکلا

 انارللو# روج طخو او تسا طخز تیبینافأخ مک جراب دنیا قرف ود

 ۷# ناباد ییعب ردي روک # ادب /وه

 ز مه هکن وچ ردلعاف ما ندنظاندوم هدنلصا هتم كنوز * نابام

 ۱ / 3 ابب رفیدنبد هب یجگادلآ ۴ رولک هدنیاتو دیم
 ووا یردصم ردلعاف ۱ .داطا فلا طوف هاب رنا رها ٭* اس رف

 ۴ ین زیارت یک دی كن دع طة ی ا

 ۱ ۷ ناطش هل.نعخ مهنم رهآ ود #

 ۳ ره یدلو اونا طبشو نم هاو اوو یرسک كتهدودم لاد# ولد

 ابا نونو یعذ ك بەو یزمسکو یف كنارو ینوکس كناهو یخ كن ەزمه
 چ نانا: ی دنا دسر کود (تیب)یدعسحشزوک ذم یک,
 را دیاداهتعاویدنمرهارمشلا ق ااو ناد زیر نا قلاخ سوح نکل شور سات

 ۱۳0 ۴ هی ص2 یز وس یدناب زابیش * اە ید

 ۱ دزه تەنە هدن ردوب( تا )تاع او !اناسال دىم * نایزاءیش

 دولو كعد نشورلید یسب کر یانعع# نکن او لالره ناب زاب زدوش

 مت ندودع < هدح وه زانو یرسنک كوو هر جم نیش انیش هک و

 : ۳ هدب یخ Gab یجندبیرکیویدلیدنابز راکسشاونشور

 ۹ د ناد نکس درف ۳۳1 نلد زوس ۷۴

 ONE Eat وا لا ید مدآ# دزه

 هریک هدنتس یرکس لندع طق ی رب ز زوتوا وددزوش ن - کیس هکنوح ردیدیکرت

 ٠٠ ردففك لعاف منا دواب طاح رمآ ند ظل سداد # ناد

 ۰ ا ردییلٌشار شيا لوازاغآ #۴

 اد بیا ره ی دف لنهوو دم ګه نیغو كنهدو دم گرم ٭ دا

 عطف + دنا هدرو آ مه رستہ و تد سالترد ( تدب )باص ع ورشو

 3ھا دعودصقو هنسانعم ادنوادص ید ےھ٭۴اھزاغا علطمو اهماعخا

 9 + نانا و ماجا راربد هتک و ض ٭ رواک

 ا ةاعكلف نوح (تبب) یخ سه اغا لباس راکرخا نعع ماجا

۳ 

۱ 
1۷ 



CY, 

 اياهم زکس هفش»ندنوب + تسنکیدزنا دی رد قی زا تسرود هکر ه 3 نم (

 هانا فیلأت تیک ر مچ 2دم زوتلوارک د دیزل ءاک هک اب د, یعع لوا ) ۱

 عبار )ىلا دو نزدی ثلان)سنعتو عون ندع نان )ویدرد سرب ٹاک
 لاځذا هرداصءهو لاعفالئاوا نوا ذل نیس ها ) لب 5 ه

 ندي رد نماد ) ه رمو هرکی تعم وز یر

 زرید كشيا هدیاتغچ باب هدب ارع هب وبق رولوایکرتف هوو رفا ن
 : % ناب رد بیات یه اھا 1

 ی لادو یر هج لزهد ودم ۵ ده نشو فله باخت فاک ۷# ق

 د چآ انشکب یرضاجرمهارج ک هست رد بطام نت فلول ند ونک

 ۵ رد)۴رد هلص هدحوم کی ناو یدک هدست تو قو مهر

 ر داغ اد مسا تادا انار × هگنوج هنسساذعم بیان ۱

 درک تاسو یا ارا طا سو رب زو ورمرد ( مەخ )قاف نی

 نعادنآ ترک ناپ زک نیا 79۴ ناهنرذو ئاسار ڈیٹ هب وج ھر
 دعا نوت اب | سل

 ("تس) ی اقااخ ےک 2 یک ندي ار روڪ ذمردردتتصم د دنا

 هر ی دنار سکع ۴ ابد تما نب رشوه
 ۴‰ نارمسکمیدآ تلکس شالوا
il,یزرفطعیرکب 7 ويد كنس سکم هکنوحر دیکر فصو  

 مادو اب رضاحرماندنظف ندنارروک دم ناریدکم دند اسس تی ك هغ

 r رولکهد هنسانع«هخو رم يعي زاما نارس را

 ناسیکمار كالم سو اطر ۴ نه ناوخرب وت ئاخر کش طفل ؛یطوط ( ت
 * یه مدا هنوفزمد رک 1

Pkنو یتیم ی ار شو دو مک اب  

 "مرجارهمدر كن هشوخ ا یمظنربم+اک جد
 زود هان علوم یر یی یوتهاک: < وسب زکر هک # تب
 ناشد مشک م دلوا مدان ےھ نو
 : و کم * ام هل عف تن هیسر اف ی اک مش

 | هدیوب رد هنسانءم نارودوبالمنا تب ارد طول نتشک + نک هدشس داس

 اش فست رک هو تیام ءاب * ناي ااا ر



۱ 

۳۷۸ 

 ..- . ۴ ناب یداوا دهع كم وا ندیسوب ٭
 انعم لی هد رع رد ردصم هلی لئهدود# و لب وم ءان % ندیسوا

 وشعم بل # ر اک نی رد قش اھ بلب ناج داز آرک (ت )یدل 6
 توکس كن ةابتح ءاب و یسخف لند مسزاف ءاب # ناور ۷ تس زاک هح ند بس وب
 هدنرخآ رولک هدهنس انشءمتاقلعتمواب رفا یخدمه قاشیمو د مع نیم
 عباس تس كن هع نیت اییلاوید كخواو حدو لود ها هلا هع“
 رف * مسه نامچ راربد هب ی جد اص رواک
 اهن د ی درد نوا كن هعطق ىش قزق هلبف كنەبسراف مج ۶# ناچ
 چ رد ناچ دش( تدب ) طغاح هچاوخ ردلع اف مش ندنزنم) ندنیجب ن

 مه % تفرب مد شااصو ناتنسلکرد ۷ یزو ر تح المو نسح

 ۱ زْولک هد ةننان ەم امت سلو هنسانغم بارم شب لای
 9 نامارخب ید ردکعد هاب وا ۴ ۱

 ءاف سا ندنزن هل ندیهارخنک هدروب زم تش هلا رس x ناعارخ

 ۳ ۱۷ یور مداهن دمآ نم یوس نامارخ (تنب) ین اعلاودا ضیا
 ح 3 ۱ از اهاش زادنا یاب دن در کن رغم عاتم

 ۱ # زازا وک یب رب ارام دنن ۷
 اان ندنظهآنددن رک هدنرشاع تس كني ه» طیب ین قرف ۴# دانس
 رادا ب ار # یک هدنلوا تب كنا RT ال ام # دماغ عج

 ۲ 3 نابهکت ییز اوت قفا * زدلوعمم
 روکو قفاب لاف كن هدودم هیسس زاف اکو ف رنک كون هک
 چ درما ندنظفا ندیهاکن خدمه ردردصممسا ۱و فلاش نلب و كه زوک و

 ما نابه کن ید ۴# ناسهکن رد هر ول ید دکن هلون كفلاد روأوا

 ۱ ظن ری کلا تاو دالان ساک ر دلعاف مسا تادا ناب هکنوج ردلعاف
 ۳ او ادنرادنهنکت ناناسیهاکن #< ارودع یوس نازادند ناک (تس)

 أ ۰ ۷# ندوف یدروس ردزادیدنار ۴

 در دنار یردصم زدیضام هش وکم كزونو کف تةدودم ءار # دیدنار
 ۱ اینو ردندمطان ناعکک" ندو ن کا یکداعباو درط دارت رع رد ظا
 تاودال قس اک نمیعع * زا * ردقو ا هدراتع)
 (یاوشهرودافص | هاردزا (تبب)ان الوم نرضح هنسانعمومق * رد * بكرا

 اد



eبو> یی ۴ شوخ دو یکی نت ا تد  pnyار  

 4 بلا ی لنت 3 اف قبس اک مع نخ ۴ اون ۷ ونک هه ا

Re: 3یدک هدن ربخا تس كن هعطق نر  

 2 ندییارس ردک فن كوا شوق ند یاش 1 1

 اپ رسک« نه دونم هجوم ءابو ىز: لنهدودم ءارو نیس ۴# ن ۴

 هلا هت ءاب ر هنعضوم هدح وم ءان یل شعا صیصت هنیساتنعم ت دو

 ن اللب نذس رس ) رع اش .هنس اعم قغد ,قلطم نی او

 ۱ 1 ۴# نژ ۇ درم لدزا مس كنردوت نج

 .زدربسقب شلوص نوجا كاوک ی کلک مدلوا مك: دا ا

ee ۱ : 

 تو كن هات ۰ ووو ردو نا ان 1۱ ناو دالا فن اک فی عچ

 0 ڭا ایا ۳ دعظق ودرب قوج لک نشلک# یدک هدم 3

 یاکبتم ۶ نیامن دز ندشن هک هدنساس تیپ نا دلج م

 اوضه وکبس كب هتسزافیازو ئ شش تندیس اف ۷# هدرعرب ۴ ردە

 داش یجد ه دیکر رږ ل تس هدن ن ريعو که کش هنس hh لابا مث

 طق ٭ لک ٭ یدک هددشلا بس كب هات هو یدک

 تن ههسأت ةءطق وند نوعا # ره ۴# ئوپ هی شب ۴ اونع كنم

 هح كا ( ت 1 دن چل اک ر درد صما۴ ناد ر دنخ یدیکس هدن ریخت

 ۴ رکد نادنخ لک دےشاب رک د بل ۴# تان ںیرہ شو ندید

 ۴ ناراب نبل ناباش هحذىق نا 1 )م

 هند ولد نماشا ۴ نایات ی دک هدناونع هعاار طق ۷ هطق

 ر اق قبس اک نم ییعع زا # یب هدنلوا تا كن
 میس اعمر سو دک نارا *# یدک هدنربخآ تب كن هعبسات ts نو

 ردونس انعم سصانو نیعمو هسانعم تسد راب هکن وج زد عج
٣ rسدا نوعا راو د هغظقوب  ¥ 

Kٍ 4۷ نادل یاو کر ال زوک ناب و  

 و دی لونییتات ابكت هرشاع+-طةولد روک تو نی ۷# . ناب و

xزاید مهرد) امن ندذظفاندیدنخ نک فن ۴# نا دزخ  

 Ki دای اک یورو ERR i نوص ریش شب دف



 اف

 ارغروکن کر غا نداوه هک زدءزط لوشن هل بف نان اسراف یاژ ۴۰ار
 .سارخا بواوا لصاجنداوه یخ وزونزوک هدنرزواراٌساو قازوا
 صرفرک رب (تدب)» یرذش سجس رونلوایهفندتب وب مکن انیلوا"لضاح
 مجری ریدر از دوو اپ اون
 رز زد لط دیدن هدس رف« هک حاروک» مار اهدحو+ ان وکس# مش ٤ں ولت

 > نشود را ذمجک رم مبشر قا لای هح :اقاظم لازم دب زوعش 2,تانهرف

 ۱ زالو زدن قوس رخت ان هک اف یا قرف وی دردی«
 ی زیدل شدنش ظفل قزفوب موخرم یرومش ۳ "نمفهلیوش ربقف
 یبیراف دنا یش  هلتفاضا صا )ردکع د هاب دن یک یاسا

 ونک بلوس طادجووش ER :مدقت نیل فان
 لوا عقاو ده ہیک: یرکآ ا هج نکردن اض اقای 3 نینینکرت انما

 میام نم یتیابف خم دج قاطع امف |

 ولت نوجما اطا ضوخاما کج زاب اوج ی د لي یزخا رد
 ۱ ی ۱,۷ نیزفوکشردنلخآ هدانهع یک ؛نتفکش#

 y< و هفوکشت ها یوکتسنكنافو یژزدمط ی وی ۱

 1 انو تیا قفاه زد ردضم هنس انعد جا هسژوا وا هنرقل نالوا |

 . لفورەواو × د روك شو ارازا مرک ةشهدزکا نازو#ۈاراكز تنکشبژ
 ۰3 ره ندی ند ناچ ند ءار خر دما اص ۰

 ران اب نه فریبا مت تا انها رخا
 2 وب ( تیپ )ید نا ارش تانک ندیچ ھل املا

 رده جید هکر تز مرز ماد نب ی
 ۷# نالا دعمل وب اغو وشد قهازو ادو راع>

TNE0 زد خن اا هاش دز دص ملھ كز ددو دم  

 انان نم جراب ی وار رپ
 3 )لا ر ا۴ لبلب وپا یتوصاونشاوخ رازه مجنون

 ت ) ۳ نم بم هجن قع ال نەق ننهدوآنعواه» ا او

 هز یییه *:جارات هدزک ار اقشاع بیکش# جارد یاو و لبا: ئون
 5رب ندماقمب کیا واو :هنزس|تعم نور راو هنشاب کم هدضجو |

 8 ینزوتطتواوید كىي يجده للي عج را ه#ولک مان فوم

 قطعه  ۱

۱ 



 | رو ی EISEN ز
 ید ین ):هنباعبو هدنهاشم عع لوا نولک ید هان چوان دید

 / أ تینا ديد لج نیعع تلا )رر وتۇ |هرزوا تاخنردووخ ان ەئ هکین
 ]]:یزملماما مک روانی ودندب ذوفشلا.یلخ ندارد

 [ 4« تبی) ناچ هجاوخیبکب هدر تیپ كن هنم نفی
 «بدندار هدید كل بر نیز اوت یاب دندیانآلوت ی ور تاب

 1 : 2۷ هد ا نان نه, ونيس نااباشرونید# نو

 :e دا WPI ید باباش ردکعد :نافا | اک نس هک ال

 || دنا ,نورضسم ینو ؟ یا هجر ردقتوب ر فطن دن هلیف ذا
 | دا نشنل تدیشاب ناف آبرو مسی داش هکلنوخچ

 یک رزرو ۴# تنسجارا وه یهد مدرک( تابیا مر را و
۱ 

 وسط لبا تح یعویش هد ؟رتردیسرام هلی دهه نب e فراز

 | دین ناچ هک ارب نف ]ناسا تب ) ۳ 9

 هست یار اسم جو ی "ارک اف

 8 تم ردکمکیینین ی یر9 ۷ تر

 n نا راک ےسا ندنظفل ننک لی كنيس اف فاك هل نا

 ۱ ڈر رم لا ف كيك ءا* ندید × نیو الا ةجطقلا نسم اغتا

 * هر دک د نلف نوب لاک شما ناجا نا فکو د *
 تع نهو جا ناک هللا ماو نه دوس سراغ کن

 1 تیپ کز رکد خم کر تیب یرطت سنعط:یرکپ
 کھ : نا یادو فی ۳

 سل. ندیلوصتیدلوا لک, آهای ا 1
 حور یللیردلونفم نو هشت

 يرد شه ین ابا تفاوت هی[ رط طب زما روش نکل هست
 ۳ هدو دوخ هام رو نم مدت زا تک زد ۱

 یت ہد تآ عت سرد هلهص قغ هل چا نرخی بوم
 یره زولک هد هشسانعح ساد مط یک ق لقص "شوق یی ناعم ¿ن

 0 نخ یاززا Rares) دوب * شخوو مانبعزاوریط ندی )ب
 مشو الوارد هرلمقهضب ومو چ ل

۳ 

۳ 



 از

 ع دپ نات ۷# ندعرشدمآ ناظالفوت ماکردب زد# ری نعاراوت
 ن + هب ۷, نادیتفا یک كن [ندانقا هکشود مهرون لھ ی
 رو وتم یی لر نیم له یر تم«
 0 ۱ ۱۸, ر هی ہیر . ابا روکحذن نراسفا ینعع# نریتفا

 9 ۳۳۹۹ rt | نیکولبمدزلشخا ارد دید ناک 6 ا هیس)

 : لم نادر 51ل كغ2 نوشاو یئووکس لزافو ى كئ زص نزلا
 نم هلی هلمهم نیر ا۷ هد رفا راربدرمضع مدیر زن لوعتم ما

 اار ناک رم ہف ا لد نند, لنو خارزازوز ۋه( تاك )یم ضف ی
 ايي اسب گیس نما از 99 مر ۰

 ام: هر وب کد ن دنآ مهر
 عاج عج باوناوا لاغدا طعلناواردانطعو لاعفا صهبلبا"میعو یع زر

 و ما داش اهارفو ندغ هارف لدنرولزا + | تم تایم
 و زاد رخ (تب)ینام هنآ انعم کتب مک سو ووا حج

 د هر ك قنا: زف # هاموز زها EEE هایی
 ۳ لت هدنن زه زدففح هليون كس لدن ولنا دبر لبا نیس یلضا

 نري )نامل لات اراڭ دهنسانعم مانی و قى سقز ىق هنر 24و ۱

 1 رەوت ووشز قاش فک رغاس# دباو :یشعرا برطع ن درد

 EN اپ ¥ نلوشىك: دف کش شها كعدربا,دولوان PE دف |

 1 عراضمدوب ید هد شاعت اب های نیک وات و کا

 زر | عن ۷ نون ىا منن 5ل اتت خو نکنم ا 7
 ۱ ةر دنغ نان هه 25یا قز رغبات نره بیو

 دزنف یر نش رر ولكە هنس انعم نەھ واما 9 کن او ینه رولک ګا

 نیزه وه ا ق اچ دیابت ات فیاسمهد۴ ناتمکی دات هتم یب نو کی شا ۱
 ۲ ندا نولز دان انقدر ندید هن ۴ تاو او رهزرکدکو

 6# eî RIPE ردكم |

 ٤ ا یاب رسک تنهدودم ن نولوایوش کو یک و و ج اش

 ۇرا ر ڈول ےک مس نکل ئک + ەن انفمر وک دک کو ا
 دو سن اباتریترابعندنخابقو .ینجاتت هو هایم عو مافج

 ي وزن ناننا بز وزال کتک دیه تا

 أ تد



 ٠ #بدشاپدنلجاضخژررقلواندیشاندش .۰
 هدر هنسنقلو ورد ش تو یتیم نیش نہ
 ندوب د ۵ة تسانح + یدنوا قالوا ارد ده دشا زر و تزاژرم

 هدنوپ یک ب اھ ەدىل زۇ هتان لوا) )رولک ید هیانعم ج وا هقب
 کزلسهیانعچ یتا وب هتسانعم یدک اج ههیک ر ربو دشن دش( ٩ (تس ی

 رک ل کوا لباب تارم# مدي يهر لادنیکتسن هک خال  Aمدش #۴

 قعروطو قلو هلبا هب رع ءا ندیشاب۴ قلوا لثازت تلا )لو !توقآی
 نەليشاب % ئێك. ققوتو لنوو و .تروریص هدبیع دانم" نسل 9

 (تد ۲ داریوش ردردصم هنسانعم قعاطو نابض هلیا دیسراف
 نهان را دشا شباب نار چازا ۷ هدرپ وا ابق نا یش انک نر

 رک تیک هدکیدنلیهاکی کیک از 9
 ندبات 4 رع ا یک ۱ دمت نا ن

 یزوهشنامناصتنزوخ یی مس ور # تیافت

 شیوخ دولبوکب بشن تولخز# شیوخدوب زاوج دهانه
  ۲ندا ییوهفمكن | نیاصک. .یدنوا قم #۷

 هلرا هبت ءاسو یخ تانهدودم منو وک اکو یم اطا شيا

 هب ردصم 22 نیر ىلېفاسەني ارخآ یرضاحرما (ثلروک دم ندنه ک

 أ زواکادشب اکو اد امد ذونیلعیتلبتسیکی روچر در دصءمسا بقا

 زا یکی جوکر کان سس < رج تسلا اف دوزاموطنجب (تیب)یقاع ۴ ۱

 ۱ مزال يه هنسانعم نری هدو ین نکل ماره درو ناراز ها

 | دواک یانەفچ واندي کوج ردروك ذه ىنسانةخاجتأا هدنتم ردیدعتم ۵

 یونان يا شا ڈوفنو لو د ین نان )هدااعتساو الا ی
 ۲. > ۰. «ناطلعردچ الراوب ندنکفای+الوا قفار کر 1۷

 ] دب دب رعزارید سو ندنکف ر دروم ةت انچ قاب ایف ندبه #ندنن 1
 | نداد نل دم نيف ناطلع# هن ب راهه فاذقو طاس 8

RPE 
 .زودمزهام :ناطلف نیما یدک تب كنهعطق ی زوتوای

 .درادیم هحادیف دیفارب(تیب)ناطبهچا وخز نود



۳۷ 

۳ 
 ۱۳۱۰۰۰۱ راد هلع ی د نادا د ازا یکروت دنر قرر ع هنر بارت مبظان ۱

 اد ادیب یکتا مهشژو هک رذع رونی ۰۰
 ر آندو هل GRE یم” نن هدو دم هیس راف ءاپ ۴سز وپ
 الیقاسا هب ردصم ه٥ نیش روسکع-یلیقام هنب رخآ كنم هغیصرما
 ۱ ای ( تیب )ید میش هنسانعم لب درذع يعب راذتعاردردص م مما
 قادم یدل ٭رذپ شزوپ خفا طخو مرک #کتساو دندو
 رود رج ند هلک ره وج نشهدانضعو نکل دولک« دهاء مر ذع

 قاط نکل دزونبب عیرنصق موخرم یروعشت ویدزاتلوا هیردصم
 / و ردل حد اش هتل واردصد منا هده سلوا هنس انعم رذع

 : ن بس ۱۷ ردّقک یي ندرک دانقعول یشوماره ۷ :

 ۱ ادردضم مک ادنکیآولب هاب یا د هلا ةت ءابمدنرخکآ * یسومارف

 3 وامنا او اهلنا ظل یکیاوب هنتسانعمو مسو نایسن رد, ظل ن دیش ومآر فیردصم

 رادجز یش ومارفارنابوخ هج رک نکم ےل ر مارف لدزااهش تیوک زا مھر تب
 اید هک نوچ هنس انتم NPT دان# تساوی

 دب كن ههطق یی دبیم رکپ وبذكتاند کرک دن :عم هلال ادو ید كن هدو دن

 ۱ ۰ *ندیناسز كمرذشربازب وآتشدیداوا هیده# 711: :یدکمددنمان
 زنم صف مدیا شوکر کا( ت یو عاش نقل او داملا نم زو آ ثم ډ

 رد re واتسد هب وب مدردبا ی ,ةعاو٭ ییایلس

 HES نیک دبی رکب وب ذ لا تسد هکننوجټهنس اعات نالو هدا

 : هدنزنع یداختاب كنهعطقیمریرقزبوآ یدکهدنعبار
 rini ندناسر ۴# ر دفع لعاف اسا ۋو شاما ندنظف]

 ۷:۸ دون شما یدرولوا دوشدم غهدوش#  ردیظه)نادرسر

 التف وچربلرظفا نشنال عازم یردص هر عراق هدوش
 رولاکهدنو شو دوت: هلال ادو ئز ةه لو اوو كز هېڅ نیشهژزواسابقفالخ
 | ر تب اینا بدلا نفر ذلاسادا نیکی الذک دوشم
 ةتنمهکنو>رولکهینعپاز تب انهحطق یجتلا ی الا یردصم ندرفنم

 ۱ 9# 8 ید دوبی لاو ی تن دبوم ءاذونشلایبع

 ۱8 ( تیپ) ننه < دیصقردرپ زرع یظان )طس تاو دالا ف قس اکر د هیقان
 زج: ینچاص یفیدپان روناصیدلوا یسزاف# هلیادشدمآودش اب ودو یمو



۳۷۹ 

 لار ا مد مک و سر
 ق ښزوتس# ایر ناتو قفک(تیی)ید

 موا ىكى لیکرت نها هشابو قمروا هشاب ب ییسینیکوت یانشعم هلبت تی

Nجندی یرکی وند شانس كىچ ندا ینو  ِ 
 هج” نیش هب رخن رسنچاح زم داب تان

 نادان بب ناچ ( تب ل :ىاملا ۱۳۳۳2 ق

 ۱ یزدان نادانادرپقین ادنار/سکناره ۴# دزآ .شنزیبما چ

 4 ۰۵ ¦! ندیهوکی ید اوا تب یتید كلب اتم الب | و زا

 ۱ زاد کس یدک مات رداد ازت کت وافدا
 شيوخ فيدو نا زدیم دراد" نا 21 ٣

 ناهار 2۴ 6 قت 7 توسیقارد یا فات هد

 لینوکس كنافو ی حق كهز سوسف ههکنوجرد کمر ددد ہ٤ ناد رک او
 «ددنسانعم بعیحو برسضو ا ردوردپا کت هدنربهب تار مزد

 وه اپ

 ۱ نناعل اوب ایڈ کیم تعا تیپ نا هع طب ییا یک وید كل ندرک ۹

 نی رفن#درکسولسا مد هدد کر ه# ادب ینوخ رغ :درکه ما )تو
 مذو نعوم البان وانى زىنك كندو دم, ءازو یوکس كنافو,ییعه كن

 یدلوا نی فن پونلوا فذح.یرافلا نوعا تفیفخت يديا:نیبرفا ان ب
 0 ر ۰. ۷# ندیم :رعهدانعملوا مات ندع وتس رز 7

 ها ازین هوم ابو مان ڭاەدو دم ۳ .دوفعایو E EY ھه

 هاد هتسانعم ك: انا نرکیسو ارجاع ,قتومهیکتلدو شنغن مزق

 هوتسزخا ۱ شااکندناع او 6 هورخهربجزاتربددرکوج (تدب).ییطادا

 اذا زدردصم یکتادو بضع نغع هارد لب ج نیغ ند

 ت لها زا لی ندیمرغ هک < تسلقاعنا مارو ین( تبن) لا 1
 4 1 ویو :سولب اجیدلوا قفلطااب هال قلع# 7

 ارور دص ملا هیعرءاهو یر هقف کز هد وم اان و هو وال
 را دلد م دوغ هک هال سد ( تیپ )یاقاخن مکر ازد قلمی بم

 ید هیانعمجو | هقشب نان هل توری ذبنرابکم و مدرک ناغ :ذراراد رض ترا

 ت نع ٤ ثلات )ن درک ن این ص الخ اب سرا یو ۱

 1 ] جر دفتو لوا یانهردروک ذیل ىع زد تەما سواب



۳۷۰ 

 ور هاو كپوکی ندا مام یدیهیدلق
 یاب ںنامرک یاب یک  ماموحچ هک ریک دی جت (تبب) یمظنربم بیت

 ۱۳دی دایی ۱
 نر مارک یم كروکذم مان رفت مدح از

 سه + ب۳ هلیج فاراد هن زاخر ج او را ر

 و همطق ی جن درد یکی هلنیع ب نرکجرت ول ۷ وش هاو هحره

 و! ع فاو هاون هدب یبهاونب هدنآ نکل یدک دری

 ۷۰ العم ف ۴ مانالاترواهک افر ڈیانا ترسان دنا ته ط) ‰0 ر عج بنا

 لدن ع هنیمادعمقأ الخان رف ۸ مانالا بر#ردرافورعم# نا تح او فلا
 0 8 دل عج : نی اهف ناماشن ماهه بیا دون رثا ف رڪ بجا ایت

 ردعراضم #دوب# یدک هدنراناوفع هبنانو لو لی لس نو و فرز
 ی3 رق ۴ ما هد طف نفا# رولک هدنرشاع تد تنه طفوب یندزولو |
 ۳۰ "تیپ لا هه ی ی الاش یدک م دین ون شاندم طقآ
 اس كز هنسهفاق یمن نوا یو لک نیزرهف# ید دانیم
 ما واوا تنناهفلک | مع طقوب ندنونفزح شلساص) یک هد

 ۳ # ندیدنفاردکشا قالسا هلک ایدنفا# ا دو بام ا

 زد رم نو تدوصعح نع ردا راصد واق كە ر ندیدنفا ۱

 بقا نامزاوا لقب ۴ دیدرکب مارو چ شبت شاد ا
 ۹ .فا طن غا تفاطل «دناتقع و -یظمل» ید

 ٍتجاصو ماداو دیبا یالامهم کارت فتوا یدینقا نکا الاو.یدزوتیک

 9 و نلتخدم هد رب نشت lS مت كح وب :یشاوط و یشاوح

 A ره ۷ نادیکشرهدکب ورازا شهاروخواعخ < 2 0

 دی رازآ هلباارو مور EN در خم یازو ناهدوبم ترم رازآ ِ

 نفاه هجا اوخ افجورو جیم ردیدعتمرادص معما روا نیبهچیصبا ندیرنزلا
 یه ات نزاربغام تمیز شرد نک * نک ییهاوخ هحنرهر زآ یر د ایم ( تان )|

 ؟ندیجتر»۴ یکرازآ لدرولوا هدییکرتفصوورم طاحرمایندمم
 4 1 :تشدلو ارد رال ردنصم هتان کک چنز رو نامی ا ل: نز

 زدتبیجر نابماک وه یورک .دنبیدزا یفترمزیغا یادي 0
 ۱۲۳ ۰ رکاب ین نقوش شدید.

TET ما ۹ ۳-۴ ۳ 
 ا

 ا ا گز



 ۱ سر
 |: ىس روس هنر نرخ نان اوج کب هسنسانعم یروس هلباج مو تفت 1

 ) مزوسرهز ( تسا) عاش رلرید 109 واھ
 ۷ همرا# لرد هفناطو هلن هد د عج درک م دن یز لک مداهل دز مر عو تل روو

 | نمر# همه زوو ةّتساوخ نیارک تب ) یودرف » تللذک هلبا هی ر

 ۱] ەنسانعمىر و مر فكن وخ همانعف شنکبو ا8د وكمر مز6 اش هدازآ ۾

 i را ندیمر yk hik فک دوا یک ی اد

 HET ما اریذلوا ta نم فوم زآ شناکد# ۱
 1 ۳۹ یسهخصرما ندنظغا ندیمارآ هر بودم دوم

 | دیا نعم کیارولوا,یخدرماحرما هنسانعم نوکسو رارق هدرب زعار
 1 مارارارق ی نمدزت ۴ مارآورارق نخ مدرب یا: گم )یزهز نراس

 روهش ید نام ر فو داسو چيم قە هلی تنوع ءار مپ
 | دعس دوعسم:هیانعم یکناوب ودسیچما نوک یکی مرکب كسب 1

 هدردو رخ مارال دیا مار تاودو, تع ؛ وتسزوز مار(تبب) فا 1

 || شنوخو شاب ێعع لوا)زولک د هیانعم شب هقشپ ندان عم یکی
 | كروب رم شام هکیوچ ردبعسا. تلنفشاع تنه وب من هسیاو ین )
 / مچخزمرکآ (تش) رعاش راریدیچیدآ ماز بو یا فیذخت ید نیماز ی

 / کیم اشنا دان بلا تشک هنو کازم مارآ لد#متمشک یت

 | |عازخاا یکنچمک ردیمسا كاسبر :.ینساخ)ناور نعع اا
 E رونی دنویش دام هک ناففومآ | نانا

 | نولسیو ضیمریباذع ذلک هبا اهراسهطا و یقف شهود ریه
 ۱ | لاودردلما ی صاح)دردنوص نیل خورخ ندیرانورد را 9 ا

 ]| «دلاع يظيدلوایبسفم نکل ردرپسفت هدماقموپ هچرک ۸ ناف ردب
 1 تموم نیش ۴ نوی یدک هدنعبابس تو ك

 | ناضفاو هحون يتسجه سان و, . مامة نونو یت كوب او. یر

 ] رفت هلیبسح نعوبش هدیکرو یا سم رهن ۰



 ی
 زا "هسراف فاك هک اماف ) روت رفصو نون وف هنا کف لات )
 رم 10۸ مک هتن ردهوطخ نیع< لوا )رد هان يوا ماک

 ار ۱ ماکض یہ لوا دآ هلفاک ق سراف هعدآ# 1

 رسا مان هدوتس ناز هک تالاا
 pe اسنیفخت مد ماکل ئ مع یناث # دو ماک خارف

 حاف ردن رع و یتنراف مه فاک هدانعموت نیر اتوا هنسأانعم
 ۴ رادمان ناف یدآ 1 شعادآ كعد مان#

 ۴ (تی)یدفس خس“ رازید ٹآ هدیاتفحو منا هدمت ع رک هلان دآ# مان
 کر ضو زا دمال نیدرفآ ناب زرد نهم میکخ# نب لا نا بۇ ادخ
 ۱ کناف لا ههاطق ین دبنواهدلاخ ینیدلوای را فتضورادهکاوح

 ۱ )۹ ما زرد هز لیکن الۆا یناشنو ترهش#

 تیبا یاس ۲ وسو گورعم رادان ی هل ےک كن هدحوع, ءا # ماع
 داو راب یھ ۴ مانب ناول هدمها ركب 9۴ مام ناریا هاش درب ۱ ایت
 رولا ك نیسان الو هشد نالق مانا لب ولو نوت شم

 1 در رن اتو حالططا عده ز و هر و
 او ای ندان فن تادا اب هکنوح نت هر یه هتان
 طنین هدیضفرد رپ راه ظا روا خم هكا عارض ولد س شو هم
 ی دلا لتا اورا غد Rs هرمصع یر هتان رعاش یال (ت)
 ۲ در زولک هد هنسانع» كيخ قع ماخشتخلا یار ۴ نفس یا وتر
 ی گدزوی ربا وب د حالطصا غلا لو ەم ندب وب لوا یاتعفردوب هدیسلب تاکو

 ۳ ۱ ۱۴ مات ی هد ایا روند مت و
 زهر دیتا نده دلت دص كن هیشراف هاب یردنصم ردلوهفرزتمآ ۴ ته
 ۱ تنب)یناملاوتاردرلطص دوز اعتسم هنس اغا شک درننومرکو هدیدناهج |
 | مات هضم دوش ماخات دنا ارابشا وتو رت ددگنزداب هتفک ناوت یم
 r رارد ی هدس زا هدهوبعو هدنانو هدرافظرد هت رضا
 ۳ ۴ ییاجدشکتردان قات دونا قوص (تښ )رعاش ردروطسموبد هب ر ف
 ۳0 رجا هنر ہک | ید ات( تاب )یا زا وبا# یاخدوش تات دا و رقس راد
 | دوک کیر هیانعم لا ماخ قش ندنول ۴# من ماض مدش هتخشارت یشعرد# رم ۳
 ر)دنک نع لا ) عول دمرعدلح یم ی نمادی ارش ارت لوا)

۴ ۱ ۹ Aux. 

ns 

 لاس
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 * تفکرادلدما هد زاب لدب ار شقشعدون (تیب )نا هلاوبا هوا طب
 هلا مهو یخ كنه دودو او # ماو ورک دشاب یکم عاوخ یمن ناخ دقن

 × دنهدب سصیقشد تیک یا نز(تیی )عقرب نعب ید
 دولک هدهنسانع»یطس کاپ یتدیه#یش اب تعابق هعو رکا یناتشم

Fie: #9۱ ناوتسبکرب هیمسک یاد لارف دن یکرت  : 

 (تیپ) یاج را رید فدرو لفک هدنسب رع لک اتان یک رت هلی ف ۱

 یاب نکرتو عکنآ تبینج رس بناج # ته وا لا زف حج زارد

 كن ارو یه كن هدحوف ءاب ۷ ناوتسکرب *ردد و نج وید ولکه د هنيا

 هدو د ٤و اوو كن هيقوف ءانو ینوکس كنیسو یعط كز هیسراف فاکو نوک

 لسیعاعما لاک هنسانعم هعمک یراتدزوا ندنرزوا را هلبا نونو یرا هم

 ناوتسکربز هنامز قابا نیا *تفاب صالخ مجنا وانو رهم غینزا,(تی
 ۴# ماکل رارید هنیکزید هکردریا نیز هو

 هدب نع هک رب هلبا نودو نوار تكن هد و دن همه* یاز ۴ ن

 ۴ در کم نیز ار شخزات:دومرفب (َتدس ) یسودرع میکج رارید ج

 ز ډکنوج هنیاتعم ندنوب نی زید *دننک ناو يانمد ردنا مپ

 ماكل # یدک هد عبار تس كن هالات هعلع ورد ول نا قبا ن

 نیک زیدو ېک هک هنسان زعم ناب وا هلبا هیسراف فاکو یر کک كمآ

 | هچنیک اد عبط (تیبز) نعاش رد ما یی لعمر رار د ميبذع وش قلشاب

 | ماکبل ب بسا و چجهرش ابن نکبع زا طض مط خوش ناریلد دیآ شوخ

 ۴ ما صودا ص جا دروند دع امد ماک# 2 ا

 ردروا ذه یسانعم ییاو رد رع قاک هدعارصم ول ك: ماک # م5

د هجربدعت وب رارد كيدا هدب عرواوا هنا رعاه غامد لوا ۱
 كلادعام

 هیانعم یکی اوب ما صو دار ی«ع ۲یا )تفت الف ردلکد هلی رسک رد 4 ج دف

 ۱ یورخآ بطری ماکی % ماکرب دهم رک نب رد ماک هک یک (تبب) یا <

 | نکی اث مدآ نعب هو طخ عم لرا)ردراوماک ترد, هددیب وب × كنون ماکب
وب رد هژسأنعم عامدعبار) مارمودارمییعم تاب

 هلا ین رع فاکهتشب ندرلن

 نری دی مضهیماعط نعي هدنراوک ی ع لوا )رولک ید هیانعم جوا ماڪ

 هنساتعم دیلک جاضا ین ) هدساخ هل نعع هد هنعمل ضعإ هسرولوا هنر

: OCH EON OLN E u Ee 
4 
 ا
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 افرا ردلد هس دیفم *ینمارا ,نونلوا رابتعا ماس هلجج هک هی راک
 اد هس تقم ءونمارا یس هبصق ناتسبلا نالوا زمر طقسم هچردقتو
 نه منه وا هر فو یس هربتم هک امافرد هدنطسو كنا هکنوچرولوا
 ونحب هربفمو هروبنم "هلحشارپ ن ردفوب های | هدنسلواندهسدَق ؛یضارا
 لناتسیلا صف یعبنم هک هعیصم رهن ناهج هکنوچ رد هدزوپ ره رم
 لا و لب رهن نوجج رد هندا رهن نایب رد هدورقوپ تعاس فص:

۱ ۰ 
۹ 

. 

 ردوطع مر هددنه نوکر دوب هبع»» هجو هننکلعرهنلاءاروام هک دنفرعهو
 N 1 ۷ ماعط هدادکتفو شعا كع هتشاح# ۱ ۱ ۰

 د احرول نه ماعط یه هلا همه ءاه نوحماتساو ضصاصتخب ۱ # هتشاچ

 | ) ۷*۰۰ ناتوط نج هدز هیاس هپ هکلوک رونید هیاس# . اف قسدق
 وراد رومشمرب ندنوید نازدنزاف ید مهر د لظ هد عه هکلوک# هیاس
 اید عولع رج ندلج اوب نامه اموع هنسانع وید قلطءو اصوصخ هتسانهم
 ۱ ژا یاس حب دش نیمز هک (تبب )ورسخرممارارید در دهیاسورلرید«دز هیاس
 ۱ ردلکد هروب هرم یانعم رادهیاس نالو هدنوب نکل ۴ رارفیب ناکدزهیاسوح دنا
 ۱ 8 ٭ ما یدندید هماط یدهنا-,4۵ هب وشکوف# عما یف انک
 انش راوی ماسنعم تنراقمو تیجم ندنظف) ههکنوج راجییعک# هیله
 ےش یدک انفنآ لیصفت قاب مطیعی طبس نم مابا: فنآ قیس دق

pet ۱ 0 ۲ 
 ۱ رانا زور زا شهک ر در الف * ناړادعاب زاو مایرب لحر (تب )یا

 ۳ 7 شنا درک وس هدیدآنیع یفاتبا رواب #۴ ۱

 / ا نان یلاخ هناخو هسک ما نت یالعس 2 ردردض مے | | هوزوا ی هغیصرما ندنننفل ندیرواب نک هد تیپ كن وا دمطق#روا
 | لانعرشهش هتنکرمخ سدوم ¥ كاب ناد ربب بنک وس در کیه (تبب) یمظنربم ۱ لرد عفو فل>و نر هدب ںع هک دنآ هلبالادو یرلزوکس كنونو لواوو ۱ ی رهن تن هنجراف فاکو كنیس# دنکوس ۴ دشیدنا ناضمر رکدنیک روان

 ۷ ما ه>روپ ورک هنهر هاوکژرید هدهاش#
 ] دهاف نم هل اهزاهظاو ین كن+دودمواوو یمن تن هیسراف فاك اوك
 1 اوک نوخرپ ؟دیدودرز یور *% هانود مدقدشوت قشع غزا ( تدب )یم اروم
 | نالوا هدنس هلی اقمتیعو راق فون هلوا هدنس هلبایقم نیدابروتلو !قالطا | ندنمج یبا نهریعع هلیواوو یف كنارویرسک كنهیسراف فاک *ورک

 و
۱ 



o, > 

 |[ )دوبار مووی ترک اد هتانو ا :

 هنسانعموصا یراک زد ددا زلکو او هتشاقت ناتق تلا )عاظیدب لص

 یذدسداس) تعمالعوناشت نینعع سماخ) لب ز ز یه ین یر

 كياونا رک س ملاس) هنسانعم اک یراذدروا هب هاو تاون ارت

 هد هننکندکو هنر 7 كغادود تسوا نمان)هننمانمم ئ لک هو

 ۷۴ ماشهرددهد یو نخ شوا + ها

 قم اک رد میشد تادا وحید هدنناونعلوا حسی اب #

 .هدنحرشیسناتتدب كن هعطق یدبیللا ان ها

 فوزعءو رومشم هلی ا نولو یخ نان بق وف ءانو یی تان چیت نی قو
 كم یوهآو رولوارلب وبح دلزانو رلعاتمو راشباقربطظن ی هان کو د کلم

 تنادرطع همهاب( تدب ) طظفاحهج اوخر زرد نا تایم ی قحرولوءاقوجب

 وبد وقف یول دن نیو كفا ازک اخ وتی ذکر ک لع چ اما

 نی :ظل ندهد #٭ دهد یدکی هدیسانأت تد لر هعذنو یا ی رک 8

 ةنکرلات اودالاق قاما ینییعع رد # هنانعم رو ردعراصمل

 ید هدراغدا رد رع صا ند ج كنطمآ شم ل یکف وه د مان

 ررب و وق هماشم هع طی کم ناخ كثم ییعم لعاح) ر ۱ 4

 ۷# ما مابنخایدتشا دلش وقرب مان #۴

 (تیپ )یدعس حش نابص تفوورمه-ین ۳۹ هایده کان هحوتفم ەر ومءار#

 جوادهتب ندنون # مات وسد ازو ما ىوش نی هدید#ماشنذوم * هدیدبش و

 یرلکدندعهدرونط ات )رولک من رق ەد هءطقوت وبدماطلوا )رولکیخد هیات ۰
 ۳ بت جدو میهد ماو یعع لات ) هنسانعمل لیقولا

 رک قوق شود dl ۱ هبووق ءتو ینوکس ی دم ھ۶ نیشو یعقلن دود

 هدزب رع ۷ ماعط نانلو ۱ لوات یو د هدتقواوا یجددشراردی صدا

 ماشخا ید مه زرد برف دهد وک ماشا تو

 دوش( تی )ینا اولا یک یراکدید انا هدیب رع مک هتن رد ماش هدهنم

 کد ا ماتش هدس ,رعو# ماش مال و ُجدشاب نانج *تشااجارممزوررکجنوخ

 هدا ع نت اردک مدام 5 سان زی

 ۱ وص OE اش o ندا شرع وب سی
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 ادا كد هد طو یکنرب زووا قر هوا یی ڪڪر فصضو شوب هکنوح

 / نادیاب هلبا مچ نیشو ینوکس كنافو ن كفاك# شفک4 O دنیا
 N هک ىح كلذ هلباارو یهص دیس ۴5۴ هنس اعم یعشاب و ج وباپ

 درد ( تیپ )یر سهم ولکه د هئس انعم قورا چو راریذ یخدرکنمس
 ريد هنو فک اوز هدنام بآ,هنو؛نان هن كبو راخزارب هدنام

 ۳ ریا واو هزوم هه جم

 ربع وح هلنا هیعسر ءاهو ی كا «+؟*یازو یعو كن هدود# میم ۷ هزوم

 اب هلا نییعق د با رربد لوتوا هدا یغجو قوم رح هدر ع

 ۱ دا انک # تر دون هک 4 (تدس )رغاش : هتسا فم

 دل سد زج هک هدسراهردرکر طول قوراع 3 مع شاو

 ان :۸نیسدو دا, وص) ش۶ (ه»ط )قوراح یاممردیدزب نید)ا

 قلطم دوش دسر شیابب رک # امنماد عن رنج نان ۷ قلم دوش رکا
 Nrt ردم رع دۋاد هک رد هلن وب ءا هيج وت
 زد ینراس یسیبزع دارم ید ندنا مرکی لکت »ام ندمرک

 و اراحردواو یلفزدحور دارم ندناسیداواراج هلدت یب هد مرا هلن

 ادق 2 اج رد ظا ی دارم ندعلا ردقلادارم ندامنماد یدلوا

 هذاف یدلوا قوزاح ردفا نرخ كزوي زوت یروذ- ےن كلوا نوا ید ر

 # نلعاف لیعافم تالعاف لوعْمم ۴

 نو هتک رو ی
 ۱ ورا صعلضاارب ز رد دعراضم رک نالوا ی وزن

 طاعسا نون ندن :رخآو لر نلیعافم فرح هکنوح ن نر نتالعا

 ۸ ود تر ا کا دکل و وا عضو هت رب لوععم هدقدناق لبعاف بوتلوا

 و :ندنزرخآ نلیعافمو نت العاف hk هذحافبسا یک اس ی دی بک رونلوا

 قبسدق فذحرونلوا هيم وید یوفکم هلغلوا لیعافمو تالعاو بوشود

 × عرواوا فرارو معناشکتیار #

 دد رع تب ار هکنوح ردیبکرت یغصو دن نم ی ؟چ قاب * نانکتار

 را لوا ا نولو فلا هني رخ ارضا را ناشک ررلیعتس» ید هد.سراف

 یراذرف تفرعم بعید هدنم اشد كنه« طق ینقرقیردصءردلعاف

 9 لوله رک نیت «۴ ]عید هان زی چت جج تا

۷ 

۱ 

۲ 
1 
+: 
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 یی كن دو *ءاشب هتنجن هکنوح ردنکسح كرام e طع مذ

 نوی نعع هلباهعسر ءاهو يخف كن هبقوف ءانو رک

 | ندرکفالخ#ناهرب یک ازا لدفالخ نکم(تبس )یز صع كرا
 یهایس هدنطسو ںداکیراص عا ونرب یخدیسانهر# دو هتسچت ان :

 یدک هدنح رش نان تان كن هغط یک زو فط یرکم وید تقو 6 مد#
 ۷ یخ د رونا اس < اردکعد بوک جن #۴ /

 ند دی۵ بوک خد هدسزع ۵ کب وک هل مو یم كن هم ءاخ#

 | (تیب)یمطنربم هلغلوا یرلپ وک بارش راد هناینمخ هپ هنا حا را
 اب یه شون یهر ی ازا دتر # نوکیا تراس و آه
 اهینفساو اسوک عد # نانطا رجخ نم ءابهض اهن اه (تس)یلماع نب
 جوا رود ره س هوا ندنول ردند عج ناند رد رع تس ول # ا

 ژرالاح هدنرزوا هود یزیک ۱ هک لیحر سوک ییعع لوا) رولک ید هيات
 مدنزوب مخو کا اماخ توکسوشوماخ ییعع لات )دینکو هدف یه

 (تسب ) یرعف سعسزرید جاوعمو ی هدب رع هک ہنسا یر
 هش ندنوب 3 جنس دو سح تماق نوختفابوا تعش قاطز نو درک

 قاط عع ثلات) هناا عع یتا )فص یتعء لوا) رولک ید هبانعم
 ندیجن رک کون نسماخ) دننک باتو مچ نح تو توس و ناب

 یازو یه كفاک 9 رک < بره زب رک نیمه : سناس )ردذوخ اس ندنز
 اتش سد یاد یک هلا ىا رک یرکا لباب ۲

 لیافد 9 هیاس نکا: ی 4 هیامزب هاشو اشا هان شین( تی

 ۰ رولک هنادنساس اد ۸ یرلکدند یزاو هنساشعم لوح" ی دنه رن

Ki2 جن هثسا نالو! شعمالوط تونلاکوت  

aح ی ڪج اوب  a۱ لسو فلا هح وتعد هل ج ود اب هئا  

 ۱ رد هب اعم وب یدال زدنا جن رد هنتشاب ۱

 ار ونیدرسو شفک ډو ناداب هشوا, * 1

 سا هدنلصا هتسانعم سادم هدس رار د حن واپ هلبا ےب دیک نا

 ۱ از هداطق یخ دی ی کب ودد قدا یاب هکنوح .ردکعد لح قانا ردن

 ۱ ولو شوماپ دنکرلآتاودالاق قبساک ردناکمممساتاد دا ناد ید ۱

 ]یا کر فصو هدیلصا "یدنلفرتفل نخ وش هک و دو
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 ؟راکهرف نمو یجدو ناهاشداب یارطمرخهلیاهدجخومءها نوکس# ناش

 اکا قاانک هنلوا تداسبع بونلوا ای١ 4ک هدنا هکر ید هب هباخ لوا
 |هطقورد هک بش هکنوچ) شاف ردیااضتفا هلب وب ید رون یانعم

 کس هدست تس كن هات هعطقویدوا هناخ یدکهدنهباس تب كن همای

  هبذوف ءانو ینوکس كنیسو یراهرسک كارو كنهیشراف ءاب 9 ر |۱1(. 3 تلوقم تروم هل متر شلزا#
 رارید دیس! اک |, هدیکرت یدعب ردد وم هليا هدحوم ءاب غ هدیسررغلا عج ۱ ls اهج كنهرفق اذک راد هراکتم دخ تروع هلی هیع ءاهو یخ

 ۱ 3 9۳ مناخ نهار اتسرب یدیدلوا لوقزک اج#

 ب اتلطم هلا ارو یراق كذاکو كن : هد ودع ؟دیسزاو 6 '# رک اح

 وک تلح هدد (تبب)ییمع ارم نوسلوایشید نوسلواتکرا هلم انع»

 یزمعف كارو كن هیسراف ءاد ه۳رادسرب6 عن اطاس نادناح رکاج# منامرف

 5 هد هنسانعم مدخ هلبا ؛رو ی كن هدودع دیقوف ءابو ینوکس كيسو

 نیش ردپ دوخ شدشاب ر ۲۱ # زاکب دراین هداز راتشرپ (تس)یسودرف

 اطسرب کوج رددیکر ف صو هدنلصا رد هنسانعم دز هدّنس ول نکل

 .ظل ¢ نتسرب یر درج » نقزبصم ما هرز وا یس «_ةبص یضاأم

 ۱ . و 1 ی اهنوبامهیدلواهن-دولتوق كي *

 ۹ ا نونو و هنسانعم بوسه هابهردب وسن منوی

 ۱ .ه یس هی هراس امه هکنوخ رد ذلو اه. رع تفیفح هد انعف لرابمو ولو

 ر ,درولوا + هاشدان د هنود یب هن ایس هد اب كوکر ره یجر دروېش موبد بوق

 هودعم دوش ناهجزا امهرک موب ياري دیابت سک (تبب)یدعس جش
 روبامهو ابهتغل باب را ندلجاوب نام هرو اکمزال تکرب هبا هجری د تب
 ۱ ب راد بابا لا عتسا هدر رلانعم یلاعو دعسو مرخو كزابم اف ظمییبرلظ)

 تساویامه تنطام علاط# هاش تعلط هوکشرکق حرکش (تبب)یرحف
 .er نونامه نآ# هتفاناهنعزاتمت ههیامه یاب( تد )نالس هحاوخ

 ۱ هللا هدب ناجع لا نیطالیس نادناخالاح # نزا شد دناشرپ

 نا .i هرانا نوا ریت ندس اتر اس ہد ظ عل ی رتا راح ناملار خا یا

 0 نوبامه یارمسو نویامشعیطالث هراردیآ ییصوت ) هژ. طه! وب اههیرو ها

 مد هم هکر ام تّفو#
maê < ده و Tara 
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 ةج کا رپ كحب ظاغ هک هوا ال ین فرح

 مکح ردشٌملوا طوضلبا سکه دب رمکناهح لتبهرفاعا رد مت نو
 عو ارمکزادنام مرعا "هک # ناد عاد دعس هاش فالزک (تس) ی

ere:ئز یب یبشر هک ك ازوک هبافاکو يعفي  

 زا حدقدرآ لنیعرکا#پاعنی نوردزارذید ناوت(تی)یروهطرزس
 ا # اب همان شعد هجیرکتاود مشب , 3

 از ةا ناجا ضو یرمنق سس هلی رسک كوه و

 اما) زد هلب ول ید یم هی کحرت یانعمو راددلی مست وید یس هل
 یانعم ردیفاو ودد تدو را نالوا بب رو هه ضد رکا هډ هما نفر

 كن ةينا هتعطق وبد لوو مشب ین زا اضتفا قوب هجا" سن

Rgتالاد# تاو د یدک  ERIمان ءتو ا  

 ك دروح (تٽڍب) یم طارب» رد سه یو هد کرت فو عمر

 ي رب یکی اد هديب رع# متر مان نآرپهتشون# قو تاود
 غلز هبسراف :مجو یوکس كارو یرتشکندسنراف شک حس ترک ید ی

 هللا ملی انك .منسناتجم هما ر ۆك ذاا راد زەم هلا همسر ماه وز ی

 ۰ ۷ لو ا شرود نشازاق هنازود هک زدو ا

 .بولی رود هلبا مو يد كناهو ینوکس كنارو ین الاد # مه

 دیشک مه رد یور هز-هلوا سروب شراف بوشنروم زوب الت ق و6
 ناک نا تبات برو تیک ادازک" دناتتین مهرد هرات )ت ( یرزنا مکح ژ

 لبد ند دا یهرد بتودبا هبانححس ندکمتجلباو # ر وتبما مر مرج
 و رب روتید هالوا شعشنا هوار وک ا

 راھ یخ مه ده دبصرنوح ررد ه رل ےن نالوا لام هر ر #

 هم دو٣ ق يبس ام کص زدنادآ nt ةن ۱

 ْ ۷ یاد شعار الات هدیذآ هلاخ ناو 9 ۱۳
iاک 0 ناوبد مرا ارو یزەەق كنيد مالو هقوف  

 (تش ) ین رم هلو ا شخلوا و هرژوا درج هانز دوخ ان نب

 e AU رالات هدیش # رپ اچ رسند

 رد ر وکم وید ائ كشوڪکص ول هل .دض تزد هدی رکن

 ۴ مرح یه دارم هاشدار ناھ 1
LOR N YEو  i De Ss Csوب  

1 
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 ولو | نمط نساهم شم نک د رولک هرزوا یتس هغیص لوعفم مسا هدیسراف
 ] ۲. هدنناونعیلو اة عطف ىلثم #* منزا 4( هیلع هللاهجر یندوتسلا هرکه اک

 اوا ناشتو شال زاب از ۷ ر ابطبا یقیشاکق عع ر

 یارب ٭ هدرک د لژارد معدرد 6 اضق (تسب) یناعلاوتا هنسانعم
 ۰ جر بی فرخ یی هعطخ وب نععلصاح * هدرک قار نیحب

 ۴ و 3 مهیدلوا كلکو هناخو میدن اک # ۱

 e فهم هلپاارو یرسک كن هدودم دمنا یعلفلد رب دت

 3 هر اونها شعانند د هسوس (تلب)یربصنعرریدید
 همان (تبب)قناهررزبیراب هک ق نچ آر دتسد یون «دیدزا

 رک ید هام ځوا هقشب ندنو ۴#داب شب زؤر لوق عیقون »۴ وارد زکه اخ

 :نقوطندلقلات) هنسن شلوا هموکهکن غب )عام تله نو
 ۱ کن کالبد فکو نوک كمالو رک كذاك تلک #Kهنسانعأ

 چ تکلک (تدب )یر و مکحاص وخر هشماق نالوا اق رده ره
 شکتلا ین رد هةطان .نیلعن هک حد »۷ قط نارقبحاص تسیلباق

 : رههندرادز کش یکی رهه( تر )انالوم ترضحاموع ززذ هشهافرهو
 کد هنحسن شعب درا درتهک یرتم رهه درا درظن یننچرههز# درا دز

 نزا وزان هرکضندقدلن ون اردهعارب هدس رعذلوا شمام تۆ کالو

 ها نوح كلك: ناهدنسپ ون۴روئلوا یه ندشنب و رد هماخ هلو خاص

 لطالا لجنس هزار اۋ هدیشارت رب ق درک مان ڭ نسور زداع یوش

 سفت لد دجیعویشهدیکرو هدشنراف کا ماف ندس ره لصالف سلناش

 ج دس ید (ت )ىا ااا دق هدهبلزا ر دهن دمه یدنلف

i erb |۳ رقتفریم هک هچ ره لب وكنز  

 e ٭ مه هدتشو شلزاب همان یدآ كيوتکم × ۹9۹

 | اکی لوا شا زای عما هدنرخآ دوخاپ هدنلزا هکب وتکم لوش # هما
 ایس ی دمه ززد یت هدایکرت ییک هما شهشو :ههانفرمش رولکه د هنس اعم
 3 ERE لبر هزنییک لواو و كلون ۴ هتشون # واولک هد هنساتمم
 ئ د نک هدنعباو تب کب هرشاع ةه یسیضام

 8 ی هک زوک ید كنښعو هزنازلق تال رک #

 افك و ئر ت ؟ الو وكس كن هک یازو یی كن aN لل ر

17 

۲ 
۳ 
۱ 
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 م یجب مه er ارنا هنج لوا شیابولوا نج ۸
  هدسانعما را ۇت رذر ذبصم منان دند ها نداز#داز همدقل ات او دالا یف

 ۱ eli # لاتبهیدلو اردو لدم یک دیبا جد ¢6 اد 4

 / یر الت تیماضت تب لا هینات دصظق م مک چ نرظنو لنم مع ل

 ۱ یر اوا هاا هل ااا !ەكنوچ زا يلوا دع را ۱

 ۱ مو" زاها لامله و دسییعم ۰ هدهناسس ایا رد هډ لاد رو

 لعاب فلان یکدننامربتسظاو لغم عع هلبا مالو یرل هتف 0 ۳

 هضرع رد نوچ لامه * لیدع هنامز فحاسزد یهاوخ لب اد (

 رولاڪ ہد منش انعم تدوم و تنم ید یه ل لامیه,نا

 یدئلق ریسدفت هلیبح ,یعویش ۰ دجال طصاردرارب رج ۷ ربطفدوي
 رد هچجراوربسعت رک هّمج تیاررکش هل 3 کیک | ندهصغ#

 ۱ 2۴ لاثءو شب دنه هو دناز زا نک پارکی 7

 ید لنمیقم یا) و یر هوم همه # درزا %3 یواز

 را | کسر هات د نش هعب رس هایم كل ابعت قح هلیالادو ۳

 عف ن کک دار اج یرنسکو ید كن جج ءاز هدرخبآ لس نکل) یروب
 6 ( تیب )ی دع ےس خشرب شاوا ر لند ۶ هدیسر قلد ج داش سکے

 ك هساد اس. دع طاق # نک# اناوئو یس ناسر یزو ا * نددزیا مات

 %3 هو دنا ۷ دنکرلا ناودال ف ا د یھ ۷ زا ید هدنزب

 هلا اه رابهظاو یعع كەد ¢ لادو یوکتس كدوئو یک كند

 ٣ ۰ نان دهه ندا هلت لثه همه ا شدیم ۴ هوو 2

 !اذهلوا لخ اد هلثاوا هخونغ»میم نالوا یه تادایءهنلوا ردر
 EEE رد ەر رقع* داق یسلواب قم هد هتک ۱

 مطب :دلهیاو دالان ق ساجر دیم تادا میم که دنلواردیظفل نایب لام ق

Kn 1ا . # عنرد مزا ما هدب ری نا  

 وا شک زداوعع»تادا % ار ید هدشناونعدجب از عطف # هم

 ءےضامەززوا ىم م لوف متا ات شل هرم ما هدیشک )کر ۱9

 یردصم رد هک وتم هرم ھه نالوا مدعم ندية ندلجاو نامه رد هدو

 یص مانابحا هکنوج زدنا ندیشکن ک هدننهباستبب كن هع طق
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 غ له دارحسم ۷: اروا دان ر روفتش ید مان # یورددرکر وشر زا

 ریو لدا یک هلا لادوینق کز هدودن ۶ ءارو ینوکس كنیسننو
 لی دوش راک هه * هاتنعف دوبا یک هارّسکنآره (تب)
 ٩ ا ۱:۷ كکودشاوا نتض رو تدناشفا ی اصل 2:۳۰ د
 ردریص هنن انجیل لسو كمن هلو یجاضص صف. # نذنآشفا
 مدد ءار ۷# ناشر ٩ لواک هدنناشفادناشفا یالبقتش کن دنناشفا
 ع ود زدصم هنسانعم كکود هلنوکس كن هام ءاشو یرسبک

 ور هلالیل ادیا هب ۸ چد یاز كن مع ما نالت یک نضر ا
 ا یاب ردرشو ناجا لعن مشل اوخ (ت) یدنجت لاک روااک هدنرب رو#

 2 را نان رک مشب زا ۽ شا نوت شف و ڪتب لار نا ز ۱

 pepe a نالوا شلۇطا نشر
 یټ رو وڏا وطرب هکنوح رد ڪسص ل لوعق» ےک هد شر

 دم اش ) قرق راد دف جۇۇ اا نا هدنلوآ تب

 ۱ ۱ و شا ام کیا ام الام روک هد سدا تر

 د هز کم ام طرع دته ک (تنب )ئر د سع# رد هتلاسنعملوطهدانز هليا و
 ١ لاب ذل طوف هک اما er: Hw تاوشماج ۸: هیشک» < لیمالیم
 / کر ۰ قصو و ردد حماو ها نازی :تدیلعوارآو رارق

bêاذا لاسهب هتک اقیداوا ۲۰  EE 
 ۳ ی شا فو اب مملو ها زەتو اهو تون ¥ لا

 ا تانسا لا یر حق لاومو ك تۈن د ۴# هنس دبات ماكاو هو
 5 فایدزا ةدوکه من ندرکت 4 تشزاراهب راوح یشورخ (تس) قاب

 ۱ ا, ۰ لاو راق ل يقو! شکادارغو نیحرخهیکه =
 REP نونوا هيس هل هه ءان اک هلبا هیسراف ج * û نیحرخ

 هدیسزاف را رید هبیع هدب هک تمام
 ۹-۳ هر ۳ ۳ را دف كافدودع ءارو كن همیجنیع#ارف# رد [

 1 دف لبا را لغت هلو هراق یزلکا هکل اوج شعقوط نفی
 E 3۴ روشند دازمه اکاربارب هسلوا کوشا # ۱

 اغلا ٹندو سادشای نع لاتسهو نسمهییعع تایم نوکس# رارره

 ندا ا الو هدلمترب یر هداوزو از قیفرنمه لوا )راک یخ دهی انە یکیا
0 ۳ 

 ._ سرخ



 ۲ حار راهش هلتهج %PE X لانهش ۴ هند انعم د
 | نوه 13 ۹ + ۴# توش آ هدرلغاط دهه اک لوس هبا یشید

 [ ٠ اشر کر اربد هک اوبحوا وبا ر غوطو# 2. ۰
 و نم نیش و یوکس كنارو نیو كىا لاشر

 ىنا لاقحژدیادل روت !ندل اقج هلبا ونآ کی شحو ناویح ع ور هما مال

 .ییبصاض ببصنیحد ندنشنکنا زولوادلوتم ناویخبحلاوت هلوهلوا &

 مان دشیوکب را 5 دولت هداترمار > صحت هذ رد( هع )یناسعلاوارد

 .لاتسفش وکه ر اکدزد شرب * تأبهد سرخ هدو شردام # لاش رک

 ۱ ۷ لوا شنل هغازطو زوظ هکلوا راک اخ# ا,
 ۱ تیز کا ههلطف یری ركب وند اربط لاخەكنوج رك , وستم حسا را

 ] امم اوبا هبکرلاثاودالاف قیساه لع ار دست تادارایم یدک

 ین وز دیر ۴ فعل. یزوررکماشتسا ج وایامهنآ )ك

 ۷# لاما شما هند شعروسهدنتلا نیا ۷# دوش

 قانایاب هکنوح ردبیک رتنفطو یدبالام یاب هلا هتک یاب لصا# نا

 نما ند: ةن د لام لام یدک هدننعب ار تش كنهعط یعش یی رکد

 ۴ رط هزاعت نا ظل لاما جرم وز لسعاقمسا دوخأب رض

 روج لامان مدش( تدب )یمطت ره رو. :اوا لامعتسا هد هنس انعم ریعحو ن نوا

 لام یاب (تبب) یناهلاوبا# راک رو ماشدشهژانو هآرک ۴ رادغخ
 نشات :نوكزکد لاخیسرزر ۶ مددم 9۴ نونکآ مدو و نا

E f۱ کا تشک هکر کوا ناخومآ ی  

 کا مرا هم ءاخو 2 كن ه دلم مو یک كت هدو دم ۰ ەرە ا

 رواوا یدعتممهون مزالمه هنسانعم كمترکواو تاک لا رددص+ هی 9
 ال هینوفزا هلا نود یظفل كغركوا هجر دعت وب یک مو میلعت هدنب

 هارد ةد رددع اسرع طخ لصاح زولوا یدعتم هسلوق وأ هبا هیقوق ن

 یژومآ لبلادنا هیدجج«یاز كن هام اخ یتالنقتنع هتسانعم كلبابسک ی

 # لالح دارسم در ووش یدلوا مارت نما یمن رولک «دنزومآ

 دص هک مارح یعک هلبا ارو یژهعضكت هدود ءافو كند مه نبش ر

 ژوب زم هک رولک هد هن ښ اعم روناج ۍراک دید قسروټ خدمه ردلال
 (تس) قاعلا وا تد وذ هجو ر هياذعم کیا ررعس هکدکو ودنا



۳۹ 
` nib SON iinet ih dih DHREhihhe EAR” 

 برمض هلپطفل مدیدوا ېو رب وهام هدکد روکم دەن : ند هسوک رب هبنوک رب |

7 ADDER ۱۳۳ هجاوخ راردا لش 

 راس یون « ام نی هاش یو رب ناس ۹
 # ٭ یکلد هثکیا زدیم وفم هک د نزوس مچ ۱ 0

 سی یک ط ابن مس دیب رج هنیپانعم یکیادزوبلاوخوهنییا * نزوسمشج

 یلاع نحو الب نس ؛ز # تیادنعا مگ نزوسهعشچ وجەدوب (تب) یرعت 7

 وید زوکم شج هکنوچچ ردکیدیز وک هنکیا سییکر یانعم ٭ راخرُف ندب

 رولک هدنسداس ت كن هعطق یجندب قرق ویدهنکما ن نزوس یدیقتافنآ

 # ٭ لافوس شلوا یزک قوا یجد هدانعموا یه
 لوا )رهام یی مالو ی كز هدو د او یمن ك هدو ډم نیس لانوس ۱

 ذکی وا یناث) ام وع یکلد لاما راسو اصوصخ یکلد زدلاوح و هنکیا |
 تسرت ۷ رهس هشنهشنوج كلم تالذزا تفابن ( هعطق )یرعف س عش هنسانعم [|

 دین # ناکی اهن اجو ی هسز هنشکیقرغوج × لاهن هائو چھ لدع نجپرد [[
 ق رولک «دهنسانع«ینمقاسیک لافسیخدمه # لافوس ناهدرد جا تف رکن

 : شعاع روس هسنا راو نشو اهنع یدا * ۱

 لبا هج نیغو ینوکس كنارو یم كمو ی رسک كنهدودم نیس # غ ریس |
 نایلست حر دشوقرب هقلخا بیعو لکیه)ا لعر راردامنع هدس رع

 مدا یب هزکسصندنا شعارواوا سضاح هنناود لاو السا هلع ۱

 ردنکسا تر ضح هر باور ضع ررید یدیکچهنوکسم عب رو یدمر و

 ملک-یکن اتىنا شعب وسبوشولو هردنکینا هدقدراو ۰ هوک نیتقلاو د ۱

 هذه لالا لاعت هللادنع معلا ش سا وا یهاشداب "ار وبط هلج ردا

 نساسشلا ب:  KAهنغیدلوا روهشمو فورعم ود منا مودعمو مسالا ۱
 هرد هلل یدلبا ثزان شا لزل وق هسدآ راو زا رج : میان

  ۴٭ لا هش هلب وایحدرهش یرلغاب لدانف
 رکشن (تنی)طفاح هج اوخ حان ا سر یتعع هلرا ف وکس كناه ۴ ریش ۱

 ۴مر هش تیصدونشیم سارع سواط# هاکرا ج وان ردزاب هکارخ |
 هدنلصا  Aناکسا فاصم رخآ نوجا فن رن قانما اولندیفنادك 

 یمالعاو یزاتم کش ره ردففخم ندهاش هش هکنوح هتنسانعع یسالعا ]
 هلق كن هیسر افءاب رب *# یادکع هدنخ سشییدار تب كاهعباردعط3 اد



 ی ۰

 د و ۷# اف ام نوتا تنبع ISE ها

 فر وند.زو <« دک دی ناب زوک ی مببک یادو دا

 ینزکسب رد و د هژاب رب کام دلو ا تدب كن هعطع یمدب

 هدر سفن كناوف هاب نوع 4 کن ٭ زولک هدنس یشدب نوا )نا اف ۱

 هد ههذ ید ت راتتاا هد نرو لس و
 باب 7. لاكش ىت وام سا همزونانخیحادلنهمد را
 کو دنع هان نحو نمد رکم مه ها فاکو یی نن هه نیش دل

 مهن ور دز: قرا نوح (تلی) انالوم ترت حت رازی ین لک شاو ۳۳
 اوب ,> ج د مه 6 مس دن کش لاکش تنر كار شنکر ح۴ نور زا رهز رب

 قعد و کس یرلهد روا أا تاو اوج كاتس وک یراقدز وا" غا
 ٤ رو روت لاش ەئ لاکلش GDN اصوصخ

 زدات هزاتسقارطا ك راكۆك ناۋاز 6 - ۶

 ی كن هدودم ق اوو ینوکس تناروت یرتنک كن هدودع فاف 9 لاو زف
 ۱ زر تنادیع هد شرا یا (انس) نال هج اوخ ناجا فر طا مع لیا نونو

 قرشمیجد مه ) ¥ ناوریقاتناوراهزا باتقآ ر ۈن ومه ٭ بام + ٣

 مک ج رولک هد ةت تع ۵ ر تراو هبناحرب ندهناجر ید هنن راو رط ترفعو

 داف و عزل یو i هديب نع راو هن تانعم هزومع» تارطا هد

 كن هدو هی iE هانو یرسک كوس ۴# هراتس لتجف هتشانعم ناوتراکو

 یج یک بلک کو وم هد. هة اتم دلت یکزخا .هلبا اروا یف

 | لا دوخاب زوتاوا لیت لس خور یذ هناک نیکنازنخ ازولک ناک رات
 نور نانخ (تبب)یعع ازم هلو ارلردیاد اق تعا وب حور ئد کوک شرف |

 دو شا نانو < تسزورد لعشم یکی ره هراتس ا تسزور هک 5 اوکهدنش

 هک هرطبسهینان) رلرتروا هنیرلشابنانزوکر اح ع ونزب لوا) نولکید هیانعم شب
 یوا راغ هد ی عیار):روبتطعللت يوا ثلت)زازکج لود هلکن |

 زد البسط ساو زدم یو علاطو تو ` نعگز نبا هنسانعم قو وا ۱

AK۱ + لاله ‘ئێ داخ رع یذلو اتهام یا یکی  

 طی دیاءام هکنوجردب رک و ةد فاه ساف لاله هدنب ع ۴ ون هام 1

 هلی تشناب کند ك ةع یی دیافرفواد یکی . ون ىد دلو تب کت هسءاب

 کرد رد ۆئ هام هد شا بوی ا

 ا %8



tok 

۱ ۱ ۱۳۱ 

 * را 26 لاک زار د هغنساز نال یک هش اف هیسو |
 خار, ی وچ لبا دسر ءاهو یعف لوو ینوکس كنیسو یع# لو او# هبمو
 ضایب كني راشقمهردپا ءایبب ررروس هنیرلنف بودانبقو بوکو د مچ نانز
 هک( تبی)نالس هجاوخر ارو دادخو قتساراک اه دیکر رر دیا ب اض هن رالرق
 ۳ ناسا ارنومزنیب رنو مزا هک ۴ ورا تنرءسواراوهييا حزق سوفزا
 یرباو هاپس ریقنراردبا حدم هلنازاجمو تاراعتساارعش هل-هلوا لوبقم كو ] داب وب یک ماشو ماش هدي راف ردکز شم هل رع هک هنسانعم كب لاخ
 | نیکتردوبهدیدمدرمز|۴ نیک رینعءایسلاخنآ (تیپ )یخ ریمرءلوبةمهساوا
 نهپ هک سوفرب نا. ) تاج جم لوا ) رولکی حد هیانعم نوا هعش ؛ندنول
 د با سماض)هایسنعع عباد بور نماد )رک ناز دین یک عراق

| 
| 

 هنعونر ننامدر نا ) زر زش عباس )یورو شن نچ یہ داس )“دراب ربا عم
 ۱ رر د لاخهردامزد ازهار عزز د هنیراه اشر اده رشاع ( ربح ور اقع عسا )زرد

 ا... ۴ ۰۱ ۷ قو یرماد کر اجر فر دیداتبالوریذ اد ۰۱
 | تبالو هلا ارو ی چ بهدوء م ج ءاخو یو ب یارو ین كاف ٭راخرف
  راخزفپ (تب) نیطارواوا قوچ تیاغیراب وح دی رمت هدناتسکر
 | انج کیا هتشپ ندنوب # یییکد نی نمدرمرهش نانچ کیسا نارورهامرد
 | لبر لم كنا هسیلوایربندنراما رای فقو هتمدخ تب ن رافت : رولوارزف دد شف هکر دلوقنم هلی وپ رر هناخ تب رو منم لوا )روک جد
 هرات لوا بولکرفاک یارک از هکرداوپ یرلتمبخ مع راررونکیخد رتخد
 رز ربدبا- ضزع یرزف وپ نم یرایهارر هاب لوا وپ مسا دج
 ] لصاس نواز پوزکهولخ بو دبا افلا کار ف لوا چر دبا لب متن
 یان )رولوا شفت لیصخت باز ,قوجوبو دیا نمدخ یوچ هدنکز ردي
 ردتفا هی خال یهو هبا ار مه انغمواهکنوچ نسا: لاخر ف نالک هد غارص+
 د الاحرف س روید چ اص نا اص نوفر طرف رج سا
 هد ماسالا قا ياللا بات كص ژربد ةد اخر هلفاک هياتم موا
 هسیاوقحروق هکچالص لوا یعب هینیف هدوعج ال یذلازعسلایا لاخرف

 |¢, هنایذوقت هکدرظنیملوا خن مج گرم
 بازدید تیعراریدنیع نباص! دپ رعمک جنب اعم لک دزوک ۴ جنز منج
 تا شم درکب هام من مشحز درک فد رچنا رتمتعمک تلف تبی)یفاعما

kiii ۳نو زر رد  

e 
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 | هشیشوییب < نا سکشوو ضوقانوزا لا )تو جرمی نامزو تع ۱

N E 8۸ رواوایم تیوب هر یر  
 ۱ ۱ *٭زارو درس هدنشانآ رقازولوا هل نا دو مف ` :

 هدنرماع تدب ت هعطق لا نوا وید ع # شاد # 9
 زانت ین لوا )ارد هب اندم کیا »۴# زا زورسن ۷# .قورغم × نارق # هد

 ؟تس) یمطنزنم هاتف یخ تاقوال ا دق عج ينان) لوبق

 |۴ زارفامسو رس دش نسح عا # زارفارسار یوخو نهج رد
 ف یا ر هرمه Eî ند: زا ردارس ود دیکر ینصو هدام

 هدنلواتنب نە لعد ىد یرکبۆاد ساب رس ةکنوخب یدنلوا اف

 نده لعاف مشا دوی نرالا ندخل ندپزارفا زارفا ی

 ین جنوب قوا ی

H1 :۴ لا تسد ام شلابه مالرذبعظق ۴۲ ۱  

Eردکعدیلثمكيو 6 شلامهیبک هدنناونعیلوا عن یش  . 

 رص همه نیشزول هدنرشع نان ت تنهعطق و وتد لثه لانه گو :

 :هیسانعمردل اهدا ی ی و وا و ۱
 اتدییعع ۷# ناهج »۷ تاودالا قم س اک یە هحوتفعع كح وم ءاب ۱۹

 مولعع لاح دکرلا تاودالآ يت قیثت اکرشطب رتادا تاءارا قلا
 ردلا بم قرمظاو لش هداسند لب ةعط نالوا هدنقح مال نعم لصام ۱

 لا یخ ردیا ذک زر هزوکلک هاش اا

 نان که طرق هلا ذیعسر ءاهو ینغ كن همج»یازون کدوم نم نیغ هز
 TE ورم جد هزاع هلا هبسراه یاز هدنوب زردپا لآ هلکنا را رلخ

 رارکهز ا! نینوک ور OE Ee (تس )ورسسخ هزار دەر ِ

 نا )ادصوا دلو )راک وهام چو ا تشب نو زا /

 یوجیرافدقاح هغب را تلا )یژاکوک د انفو قریوق نخی رب وحید دو
 یک راع هتس اعم هرو موفر هاب زا هه كنه,نسراف تا اک ییا *دنوکلک

 عا نیک هنوکلک %* r a سین شراع 7 ت: نالسهح ۰

 هلی قذ> ی هیتر واهرد بانهم وت سد هنو خاک ړو اهم ف نیغ اناتس رخ
 ۵ انه مولکنر لکر دیک فصو یکم شج اپ هايس ة هدنس) ورا د نوک >

 يدک دمعات دپ کلن OY قرد وید كنو هنوک ف فو ریسک هک

7 
3 
1 



 ۳ ا
 افر دنیا لوا نکا لدشلوا او دنا یی سام

 ۱ , ۰ 9 كدعو لندن یسولتر مش نزار یسک ل وب# ۱: اسم

 واوید لو هار هکنوح قرط عاطق یک ردك را فصو # نرهار

 بدلوا ییکرتتفصو # نژ # یدک هدننناژ تن, تی ی
 [وکدورنش نهار" ده یدک هدننششاخ تاب كلن هعطفیفشب نوا
 5و ۳3 كزاونو ید كەچ ناش كش *رواک وآله دّرْطمو

 اف نتوکنكنونو یرامصف كەم نب ئو كيە كىش باف زس راف
 ر ر هرکضیدبا یرلا غو یرادآ رها زوم یر ره ندا يکناوب هللا
 قابدنورىتتخ یا( ٹر )نزوس کنت ئدناوا قالا هنرھازوذزدزھا هلماا
 او تدشن ن دیه * كاشودزد جازات تشات وتاالم # فرس تک

 راد كنشو خوش ورباد یخ ژواک هددلسابنع+تافضیرب و ٹ اکر حن رش
 ۱ ۴# درونهری رود لوبو راوسزرید هشغ #۴

 کارو لایخو سرانیعع هللا اړو یفق كن؛دودمواوویمض كنیس # زاوش
 ی ها 1 دربنتشدرد لج یهاکهدوبیراوس رس ره ناسا

 ان لآ هغروب وی زودلو# درونهز# ئر شح یهاکهضرعردناور
 اوو كۆن #*درون# افنآقبساک هنسانعملو ماز ةکنوح رددیکرت فصو
 [قردففخلغاف سا دوخ اب ضاحرما ندنظ هلند, درو لب لادو یرا هنت

 ؟خرح ۳1 نفر تفو #* .دزونهراتادتستووپ یزات تسا )تب (

 ۴# تانرد ك ملكان !نیفر هدابنلفک ناب . مه 0 4

 1 ! ندنول هنسانعم لحارهدم رع هکن اب یک كتەمرافا‰ داب

 ۱ مد ندنز هعطق جرطش ینا ) لک عولرب لوا) روک تند اعم
 نهم کمک ليف لنار # نفر ردنوکن ع وترا تلا )رد ید هد ربع
 هات ها :هعطق سیضام رکترارد باهذوحاوهدی رعرکر دصم
 ما زولك اک دنورو دور هللادبا هواو كناف هرزوا سابق قالخ یالبفته

 ۱ تا شونب یهاوخ :* ربخ مربب فروج دوبنوکت نتفر (تیی )ین
 4یشراف فاکو یوکس كونو یخ ك ارۋى :رشسک الا د## کرد نک امن
 کیا رولت ىب اوادۈلخ ىد هه كلك قز تاو مارآیسع

 وش كنت یاج ردنا كنرد یزاسوح (تس 7 یسودرف ےہ

 ۱ ةو حب لوا) رولکیخد هیانعم ترد » هقشل ب ندرلنوب كند یارننوتر

 آتعاسو

3 
 أ ۳

۳ 
۳ 



 ̀ mey نينا .یهان E عباد )ارادن اربن درا ن رزب
 بوک ەنسانەم قوا هل کف و او وان هتس نهم نکو لپ رب هيکلو تر ۱

 نسرولیت) یا ربنز هک | هوس خارج هنقوا سوخوفو یک مس مدنی
 هدنول, خرج لوانزرب مصخ ةن داب نشو روناپ تسود دبد( 1۹

 رواواقو اهلمنز قعلوا هلصوص هکنوچ هنسانعم ابا دکردرا دی

 قوا كخیحنالو | هنسانعیالفهسرولو | هلبموعع رد هنس انعم لرز خ ېچ
 یانعمویدک هدنسدنانند کن هعطق یر یر کر ید فو ار و لوا
 دع رارکت ندننیدلوا هلبرلبسانم یدنلوا نایب هډنجرش كنا ج دیس هر
 لبا ذیسراف فاکو ینوکس تانونو یر هح تا دو اخ 6 لند ج ید
 هقوانالب ز زود ندنا یحرردیا قوا ندنا هکر دعا لنحامنا نام نل

 ع هقوأ كند بونلوا یذحرش 7لا لایعتسا تیک« رک زید ك : ۱

 راوسوا * كنلیاهرخرب تاک اربا هلج _(تیبرانالوم تزضح .ردشا

 هد مکتب ید هنقوا ی رکو دنس ہنس هزل ۴ تلندخ نوچ نا ۲

 7 نط هراعتسا موج رف یروحش هک اماذ ) ردعقاو قید رارذ, ان ٥

 وید ردفوب یتیمانم مییکنب امار اج هے باد كیدچ هنقوا 9

 روبن یروعشراو داناو هندنونیلوا زنش هکر هدیآ نلتربقف یدلیان

 ۱ ۷ صار وآزوتکروآ نسزبیازنسرخدزد #
 ندیدزدید مه راربد قراس هدبن رع هک هنا زه دیس تز هل كلاد 2

 تساهدوب ون( تی زی مرولوا یخ درنضاحرداو در دصم سان ۱
 هک ادای نیت ۴ نسر# مارج متح زا ٌةمرسددزد هک. # خاندیدزدآ
 یک وا شور یار رز ما دباهش ( تیب) ملک تلاطوبازدکر شم ق در

 نف د نم (تبب) یلاعل:نردلاءاهن محال ۴ نس یار نا وا 4
 كنهدودم ز2۴ روا ۴ نسرااو هلا لجراا مدق * نا هجول وَ

 مس انعهروتک ی RE ندنروا لبا ارویزلذیغق

 یدک مدیر خا تت كن دعطق رب نیرکب هدلاح ی دلو |یپکرتضص, 2

 هبزولوا هنج رو تماشا هنا ذمنع نصا هلق كب هدودم ر 3 7

 ردا هطوغ ۴ردوتشوک اس نآ دزدی ورک ان( تیپ )ی دنت ل اک نو
 ند البت سم ردیظه) نام وایردصم ۴ دت وآش هکنآ ۴ ۱

 دزد هد E an i هدنزب و آویز ۲ ناب عج يا ۱



۳۰ 

 ۱ بج ) هنسانههموف رمز اوبر لبا نیت ۷ نعز ۷# ره و میشد جا ولع هلا

 ا "لک لعوهو شخارولوایشید هام یلاو كکرا هاعتلا شوفوب هکر دلوهنم
 ۱ یباوباغنوح »روز هاکر ازهاکت دنحرادرمب ارب( تی )ۇر ناخ رازي دق

 دل واتاکرا لیپ رب ٠ هکر اباد و رایضم»  تسزت هغ ششو هدام دم شش
 زط زکر ها۴ تش ةا هکن ىب لنز اندک افنع( )یر او

 هز هلاسکی ۷# درکورف یاجرهب وجرسیود هززهژو»# دمآرثزامزا شنم
 دردی مذا انعیلاح كاغالبح وب سوکر هذیظا دار لاک و 3
 sa هلوفه وب هدنپاوج بفد رط هاش دنا لاوس ف رظرب

 یفص کا هیسران فاک تناک # نو رویب مازلاوبدجیاتح هغلو |یالبح
 بد ان کر هدیه کی ىشۈف هنروط هلا هب ساف فاکو نتووکس كونو يعق

 1 ۴ جوادلو نرمدناکس شرک هز ناک ئان #

 O رع یابفورعن# ناچ

 عااطو دول لخز«راتس نادرا تنور عقب عین ( یسود رد

 ود ( تد )نال هعساوخ رریدرتو هد رعهکی شي رک ام هلي اهراهظا#هز
 ۱ 2 و هدول ۷ هززاوا ساخر هشوکر هز # ۱ اشک تس

 1 نکن دفزط ره یخ درک تاع ربو داشکه یاب و زرده خ یسانعهردراو شد ۳

 دانا سان نیست لوا )روك ید هام جلاهعشب تدون ی درب و دان

 رظو راک عع عیار ) هقب ینعی ناب رک ن عج ثلاث )شوخ ی عع ینا )نک یهز
 3 هز"سداس) رولوا نکرزوغوط قشوا تروع هکیرغا مع س.اح)
 ۱ ملا سس هب هرحقار رمو ی رعدق ووا هلا هم فیت رافءاب ¥ ناک رد رمان دن زیو

 ارز ىشج هقلح شاایخ#ا دعا لدردناکوا ناک نوشفآندخ (تبب)
5۰ 

 ٣ 2 یتروشرهدارآ هسراف فاکو یوکس لو اوز ییفف كون هلو یناک رم
 رف نزحهاصوص خو اعوع یلاثماو لیقو ن کیدو هر تورو لق هنسانعم یوا
 ذم درا نوادر کزیتسش خ خر# ناش ,ردق هشنهش درکوح (تش)

 ۷ ورم ¿` ۴ كىدخو تو لواتردتوا !جامآ ناشن مه# و

 ست هان از قوا جو رهف لاتهدو دم تنو ریه ¥ جامآ
 شد ا ۴ دیآردقواطقتصشزا هکر تره( تدب ) قطا یک ده هدب رع

 ةالوا) روک ید هیانعھشإ هوش نال ول جامآ هدش هشه هاوخدب

 یوبج یا ارز ەبا شش دما قوا بول وق هبنن هنکا هب زوطرب

 3 را



 اک هر

 | رع ہک افیمولبق# 1 تشو كن زاربد یخ درۆو لوخهدیسراف یک عدن

 خالس نطو # تشرد ناهس تفکو وجیبهورک ی اف

 ر کمد: :وا هقرا ,شاط یمنی کرت یاتنعم 9 بشد لتس لس
 هقرا تب یدک هدنعسان تس: كن هلنات هعطقوبد شالیطا كنس م

 ردلکد هیفخ تیسانم یدک هد تبث كناههطف نادي 3

N۷# كنج هو تشپ راځ رکو تنسنرخ هک ۴  

 قوکس نو غغ تاون ینوکس كارو یخ كن ههم ءا ۴ كن
 ا ( ٹن ) عاش لآ رید ناطر هدس رنج کا دپا ف

 تشد راخ ۴# رولب نانیک نشود تشکناهجن# زوم كن رخ بد

 دیک تچ ای هدداصا لرد دی: هک کل اا
 ۳ ی نکیدراخ هکنوچ هنسسانعمول هقرا نکیدردیربک
 زاد هرهاظ تشانم اضآ قییسدق تشو یدک هدنشا تاب كە

 تشد اج ن تبوخ « دیشارتانزمس تشر تد نک نآرب هداتف( تب )رڪ

 ناسناتوسلوا سد شوق هک هنسانعم هک رک یر ردهیآنعم زوم ك كن

 کیک صقر دنبم كنهآ رب راب طب هر(تنب) ین حی نوساوایم#
 e هدنح نت یار تس كن هع طق وب یرلانعم یابد رام كنج 2 ۱

 ٭ مهز اش نا شوم هاب سکا كلکک كرك زا
 هدس رع کلی هیشراف فاکو نوک هیسراف ءاب وی كفاك

 تا را نا رهوت نامز رد (تش) ناشناس هجا یلدا هپ

 ؟هنحوم ءا# هات رک تکریم ترسهزدرک هتش متشز اک

 4کا هشال نزوب هلبا یے مضر ءابهو یر( كند نیشو كنيد
 (تا) یناهرایدید ىشاب بو دنا بب رعل برع کش وق یار

 اروهمّشم#زانهش # باتفآ دنلب دز تسیخج# بافغدزاد میده

 (تنپ )رعاش یلرتد یزاب هاب زا هک ناغوط یورعع «,دندن

 : ی زاب ی دوبهن جالبی ۷ یز ات بساریز دو ز ا
 . ۷# كك انوط نغزو زاویلح ی دا كلام رز ۹

 یارو ین كنهدو دمو اوو یزسکكهدودم مو ی م نیز و ۱
 erek رعاشراریاد هءادحهدیب رغ هک ک هنانعمیشوق قالب

 يزرع مجدد ەقوم هيس راف یا او بلغ تابان ازاد



LN 

 دکر نکلرریدنوغا هدیکرت مس هدیب یعردیبرافیجد ۲# زهر ۷# كم رشوج
 یسرافٍرهز هقشب ناینوب دیسونمادناب هک دیآهلاتزا مر هز ۸ دبسخوت شوارد کد یآ نهرنپزا مکشر(تبب)یدعی جی دنلفرببفنهلبببخ یعویش
 د هنس ازم فو گاه دنب رغرولکهداهسافم هغه عو مو هنس انه مشو بضع

 درو كركر بک کس نوپمهنیزوپ وبآ سزخ ۷
 ندهد زغ هک با لبا نیشو ینوکس كنارو یزمسکت همت ءاخ # سرخ
 | یازو یفضتاهدودم یسزاف ءاب# هن زوپ ۷ دلقتسرخ نوچ دنکدناوش هک 4 میهفتو يلعن دندرکن انج (یی) لوکو هلپا تفص رد ی ربم رم
 ك: هبسراف فاک  لرک # ردنابلاعمولهم ییدلوا كاب وک لبا هیسراف فاک کس دز اسید هی وپ هلبا هتسراف یاز ندنوب هت انهم هدرف هد برع رود سد یک هکنوچم هلی هیله ءاهوارتف كنؤفو یرسک نمدودم جت
 ادو كل دبیر دوش هنرک هداز رک نبقام )تیپ ۱ ۍدمس نارد نحو بلذ هد زغ هک روق هلی هیب ع فاکو توکسكنارو یک

ETیا 3 لنت ناللمف یخدو هان و ر یی اد نالا رار شب  

 نا هرم رج شستن ناش زا لبا نس هلام ارم مکا و جاا نیب كن چ نیش ریش
 "یمدیزوتوا ولذ دوس هک رص * رسنک امازدراو ین د یسب۱-قوجورارید
 :هدحوعءان ي: كنهدو دما را# های و رز ۴ یدک ًاهدنعن از با لر هعطق

 نولو یون نوا رارب د لاد هديب ضرکوکیلد لا اه طاو یک كندز بم
 | (تیباب حمل اطرولو تیفینتبانر های یمالع هاب و یراصو نت
 0 ۱ یک دال هاتو رشک ریش نا نیشن ویک ۴ یاش نا عدا دما دن کو | عجب
 | خان ادراب و هرابتخن وار دلك د ڭ اتم هجن ال ارور هنا جەزا کرک

 | دزه تچ ننورددوب طاش هج رک معاطف ) دانا هم هی | هینزاففاک یکرب رمضان یدعس هک داف ید طب هبابرعفاک | ننام ورم یروهش یکرم هد رغ هک ن البق با ةیسراففاکو یر کس
 | ردادتق القا ادتقا ەى دىنت کز دقو شلو ی ورم «ديشېكبا هک اج# كن ] ام دزد تسخر لبل# نتو نافزکو دز تهز ش هب رک ۴ کنج نوی وروزاب
 POTTS × قىشى گل هپاغىمولبق عزو ید هیاغ وو چپ وح

 هد طا دک اب روف هلی دین وضو رام كهمج«یازو كواو × خذو |.
 عدنض ۳



GEN: 
  70 7و تن رک

 لج دا یک ٩ گیر SH 1۸ هفتم ۷ دا کو

 دننامو هیشینعع ۰.۳۱۰ :نولوا ضراع نسل کپن ۳
 رسن هل تسبیح ی ویش هدي کرت ردیسراف ٭ کا ی

iرد راوب قنص دادض إلا عرج وتل ول 6 سیا ی ی  

 ۲ ۴# نیک الابناغوقو دنک قرآزوبزو ج 4

 تدب وار فش فرش امورو پنز نچ هلیا مچ و یوکس تانوو یخ كو
 یگ و 3۳ نایشآ چ زد نسادود "ناذجیه: * نابیاعوغ هردو د ر

 1 ریشو یلاع مه مریفخ دندره ( تب )ا سوم له

 ۳1 رد هنساتنعم .یرآ 6 زوز حرا نکم,دیابن نیربش لسع یر
 براش چک 1 ینیدلوا یرآ یراصیحاص دیدشزن شین بولو! ییسیارآ ۱

 شروط رک ,* یت مافن یک سند یر !تفاب هک )تب )عاش زاد کر شم ەد

 | هدنما هکیناوق لاب هبا هیسراف فاک ۴ یدنیک × روبنزدفرب هقرخ لعل
 ۱ وحمه شفورح # ۷ ودنکوخ ار دغاکو روبنز يق (تش )رعاش ردیالاپ یرآ

 كنهسراف فای نوکس اونو مت ارم نییکنا# تسا نییکنادجشا

 زرد ل سعود مشهد عوک لای اتوتو یر ك هدو دب دحوم ءاب و یمن
IE۸6 كنرمش یهو شونرهزو تی آ نیشون ولنط٭  

 یم هليا نونو یزصک تد هدوانم هبج*نیشویض ك هدو دم نون نیش

 نھ نارمل عزا نوحب ۳ یدنوادخ نآ (تبس)ن اس دچ اوخولتطو نب رش

 ززد ید شود طقف «دانهوب* دروآ ی ناورنیشوف ناور نیشون ,نترد
 مب( ) طنهاج هجاوح لاواد یه هدر رع هک یی هلبصتف كز هبقوقنان# عن

 ا ارام کش له دیره من باوج دا قفکوکن ها هلامع مدنسرخو قفل

 لانرهز لوا) رد هیانعم یکیا با همم ٣ نیشو ی یک كنهدودم اب

itدزاسهشب شيز( ت رراط چچ یلاثما رویزو برعع . | 
 ندو نیئرشبا دایصد ینا )لعراذ هد یقویکنع نکد نانچ ۴# اتلاف

 قابدیج رد هنسی یر تن هک دروب یجد هدنوب موج زجل

 هلبا رهز رب رم عطا کا اماه )یروعاشلا هلصف اذک رازید هده ی شید ز

 كنونو يراه ك نارو ب هیچ نیش كرم مھغاف ۱۳۷۳/۹۹
 | یزپ ربیع وقو عیب DE E هتسسبانعم رهز هلا هینیزاف فاکو درک

 منی تام قوارب هش اک کت ساهلدز ءبیناب شوم نانا
e |نداد  
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 „¦ % نرانو كم امه وب هززیراصدولک لوک
 اكنر Û iis داوم ءاب و یخ كف اک ٭ دک

 mG یناسملاوا زوئاوا یالطا هطورعمو .هضراع ررید قرزا هدیب رع
 دیه ٭ دوکنرناجآهتبب, هکناز# لددودمدرهخ وار دوزمه
 ران درز لر قاپاف تولو هدنانس ازش یالعا هک برد یزوخ |

 د ) رعاش اربد رفضا ةدہپ رع نونلوا ق الطا هضور مو هضراع هکن ول
 ۰2 ماف هد طاف نازفعزر دناشلف # درز شا زو :درزهماحو درزیور#

 وا قجال هنب رخ آهلکینزاکا نکآ یداهنیانمم هب ول هلبا ېم و یعق كن هدودم

 الوا ییسانم ندنتهج كنرو.نول لوا,) روئلوا لات ند تھ ج وا

 ذاح هخباو ندناید یکنز داره ارید ماف سیو ماف دز الم هر نل هنس بم
 هنا 9 ار مافقرزا یاد نیامشکرب # یضرزاب هنمذکرب ییرغاش (تب)

 ؤا صا (یغاب ر) دنداح هجا و هلت ج تیسنچن لات ) ماف نینکنا توز

 رکناھجر ھما مارخ۔ درکرتب وخا مادکود نیز 4 مافانیم كلف یا هدب
 را هنفسب ندنوب ٭ ماش بن اجزا نمزیکناھج ءاماب ۴ بص قرشمزاون و
 تنالورپ :ندنناعاضصمناشارخ ین ) ماو لثمن دنع لوا) رو اکیجد هیانعد ۱

 ورم ۴ كنر × ردیدالویاج ليهاف نیلا پاهش ارعشلا لک ح ردیدآ
 نسر د تسه بجا اوب كنردص ( تد )ی کم نانو

 ییاژوتواهعشپ ندوب ۷# و ربا منجیال "اب یبهابس زارتال اب عاهدازا کل

 دعو جر نعم ۳۰:نیشو ببعیعع ۲: هصخ نح ۱ رولک ید هیات

 نووآخیت هکیوفزش نە: حورو ناجننه۶ ۶ یروزو توقیعب +
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 عى نچ ةادماو ةراچ« چ ۱۰ لاوخاۋ تااحنسب ٩ تەغثمو عفن
 شورو زظ یتعع .۱۳ هقرخو عد ر بو قع هدنز يیغع ۱6 دیفاو
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 a ۷ رازند در دوخ هتابن نالوااو رب قو دسر تل < یعب ناشر یعع

 یک ۲۰۰کهدشزشو تلج یتعم ۱٩ یشوخ سم ۸ یکنو وخ
 ىع ۴6 لدا هيام یحو ۰:6 راک قنو رینعع ۲۱ ناف قع نوخ
 ,یعع 17 دنوا دخو لاو قم ,؟۵:رابقویسبم یجب ۲۶ مسو رز
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 || دواک هد نسا مرو ناچ صوصخرب و هنسانناوبخو ما وای یر

 %0 كنلەلا وطید كنج هغالوجل لو دز خاص رک معدل چ( 1 )

 كنج ٭ زاد شرطاو مصا ذنب رغ ؛کزغاضأ ها نو یخ تفاک #

 ,هدس رع مک.یلوح هامش اف فاکو و نونو یخ قان ناف

 تا | ووشو یورعمرب لوا) زولک ید ةیانههزکس :ھت هعشب دن ولر دل لث
 مباز) لاکن رب if لا )قو ئرک ایا هدیچخ عع ىا هلن مر

 (E کا تردول ابصو صخ لف تالفو ابوع تب ةن

 . تاب شوک دو هداد عاج لند # لفلز لنعم ناتا وکو خن نچرا ر

 هد :رد سدابس) رده ردنا نیر ا هک 2 همان راکنمان نسما )كت

 ۳ :سراو ئاو یرکس نون و نةك مال# كل 9 راد هدا هناشا وس

 | وادب ل چو ثلاوا هنسانهمقسغاو حررعاهدین رج ۳۳۳ ۱

 الت دف قا رس لد هواق * هاست رس یزمرق# 7 جن دعوی 7

 | لاعتناق دلا شو رەد مرام وی خرم
 | تسددافو لها نو خرتسناتساک ناوم هرهج ی شفآزا دیسر (تیب) یه
 . لرد هد هنکه ناللبا ندهرهزو هرز یمه 2۴ رب عمق نامادو چ ۳

 هع ن دن ول رازیددوسآ هد .رظ هک هتسانعم هر هلنا اه راهظا هیشو ۰ هاش

 یعک قاد) زرد تبسم. هیشب . کشورش نک وا )ونک ید هیانع
 وردوا كټ ندج ماج هعبس ظاوطحت لات )یشنحزک او یدنه معالق

 نکس هقشب ندنوب ریدر طاخ| هدب , رع رووا قالطا؛هضورعمو هبض 4

 هرس )7 دنلبالاتیانعر ناریسوحت ٭ دنقساد هم شرس ناب د

 راد وهوخ مت یعم عباز) ريد منالزا نوللا قا زا نكد الئ فلان )
 مشج عع عباس ) هتسانعم :نشوحانالوا ن دزومدسٌدابس) ریخته نان

 هضراه AIP RG 1 O رک
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 ۱ | نده % هنوز لآ هرونیپز ین نوک و ت

 1 هراعتسا قد رط نما )از زافرم رو شمر ندربما: ام عدا )تازا داد

نفجا ساخ شو موش حق غبار)
 رد دیا كجا كير هایسرب را د

 1 که بسانعم لس ۴ ریس ۷ رد ماب ب رب ندنشدرز تافتص و سداس) ِ

هونج هدرج هایت لوا) زواکیحد میان
 ۱ :(تس) قناه هبانعمیکیاو زلرید 

 ea SKS ٤ شب تستر زر راروان
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 ب)یناعلاوبا ع اچ ندع هلبا نونو خف ٹن هدو دم درام ناک ۴ تاک
 اروا شاپ اضوض> اب ۷ تبسو د ناک دا شاب هک هدرا دریک نوچ ورفرتس
 اجر ءاهو یا هد لپ هدو هدد شم ارو كون # هرن < نز هرس ندرک

 يمانع لو هیقشج ندا وب ناسا رک دینی لیوا سو
 کس هدر ینلاترپ كنا هبعطق یبنجو| ینزکی مک هثن رهزاو

  ۰كنم نکرا ید ناو ا تشب بآ مه نک رف .۳
 اون دوهم ضوء یب نز 5 رفیع هلا نیسو یت كفا ٭ سک

 راکت نزا ؤا او هد مآ کز جز (تیب )ر عاشر ذک زام وا رج
 هه ردیف اضاپیکرت ۷ شو با هد زک سک مان درو مه لک لرب ود
 ردن زاو اشیا لث دف دراد ر دق نا (تبب)یاصتاوبا نم نعل ةعطد

 وص هفرا ښکر یانم# تشد تنآ اب وک نافرع هیچ زا درا :

 ر یدک هذابدوا تیب كن هعطق یتفرقوید صبا هکنومچ ردکعد
 لدار نیک تل یدکع هدننلات شوب كن مع طة جندب رک ويد ةقرا
 ر کک نیک را یی د رحم دار یل دع هلن ةهشراف فاک و ینوکسكنوتو یزد

 -۲"غاناو یشاب لوا) رولک ید ان کیا هبنولطب ن کوبا زاری دابن چ
 ةن هتس از و روتر ۇئ ڭ اقص ( تبب )یزارمش یادءاشهنسانءغ قلټچو 1

 اعم معسهاردرمناخ ین قا ٭ كنلعو روع نایکن زوت ناخ تاةص
 سر ۳ لک لکی ازاط ی شاف مسعد و ائین اوو ک0 چرا

 رد لاک هلزدارد (تبب )ناطس هحناوخ عا ینعب روکح یه نا
 | کاوه دانا 9۴1 فتم ازا ہک فیاب یمیزادقهنامه# دشوکیم ةکنادنخ
 یدک هدشناان تدب كن نلوا ةع طق واد ی روک انییردیفنتاداا ہکنوجا
 از جا ید هدنس داس تب کن ههذنق یر یزکب وید یا #زوک

 کر یدو رفت هدماق و نکا یدک هدنحیرش روب زم ٹپ نيد
 1ع نیغو یک الاد ۴ر سغد# زد دره هعورشود روکهب یعااقل طء :

 زود قازاط کا هدنکوت مدا نانلو البق هدنشان هلباارو عد كاسو یوکس !

 وز ردیف طا دنا موش ندب یریکنا جبر ڈک
 لک ابابا مالو یز هه ف كت هیسراف یو كفاک ٭لک٭ تچ هتسانعم
 هرو لک مادکر سن( تب )یز رت فب شراره هک هنسانعممدآ

 تخير |
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 اد )ناو .لالدو گو زانن هل یک لااا

 هذحوم, یاب ا٠ هدرسر اه نکل ر رد هلو هدس . نع هنسانعم شولو هلیعص از هد 4

 مسا قادن ن دین وپ هدنلصا ےھفاف رہ ی عة ت زج تلون [

 لاثم رولوا يج درمماج ماو ېک نوب نمادرواو اخد ې ګر یفنضور درد
 ل دترمسح ما نر ”نقو مس کا شزد الاخ لو( تی) یمعت

 یه مامو نوکس كارب ویک كل همت *نیشا# مرش زای لب هد

 مطر ,سومانو زاع لبا هبسراف فا کف یوکس كندا نونو: ئ

 راد لقاقوا نکره مذآ تدن ٭ راع و كنتزا EN تسإن تب
 ۴ یزتعس یب ززد شمر 2 هدینزکل وطن, : 3

Kaهکنرو لب دسر ءاهو یخ لو او و یرسک ك ەد حومه  

 نط # ناک ص ے٤ شرک تسذن عمه( تاب )ییاخانالوم رج د نزد

 یژیعسالدنسانعم شم زف رد)وحقم سا ندرت 191 ندیمزک هلرحف كز مبین

EEهل رنک كن هدونمءارو ىع كب هبقوف ءاتو ینوکس كاتعو ی  

 ۴ تشزعسو نانزوا توقف هک شکنا تسفراف # یز ناجی 1

 :# كنج رج یاد یدلوا ك نجا ید قب زره 7

 لعن تسدو رهمر »رو هداما تهاجیادغادنک (تیی)یرذف سرد

۹7 

 رد هزیدآ ك ا gle االت 1 0 ۳

EEE vwو  

 یامان ق ر دوب هلاکو یوکس كنونو یک كن هیسرافمجو فو

 ۱ دیو دی رخهوعنانحرک رخآ دید مووت تدارایوکزا کز 1 1

 | موج مرش # تخراتبادآ ر رد کاکی دش (تنی) قیام باجوا

 ۱ تر : نون XAR رواک هذ هنس انهم لحجز تا ۳9

 ننهمعکیازو نیر تک رشت هدو دم دیس زاف جد تان وا كن اما ٠

 | :فاکعخ ۷ هذیمرک رد لوت هدیانغح هژمرا هدس رع ناز هوش زادت1 ۴

 هتسانعم قب ز ريغ ۳3 ردب وسما هرنلضا هنسانع» تروع یه

 ۱ نک و اک زا دخبر سفن (تدع )یاس االوم رد هی دن ابا ا

 ۰ گن ولو ئر وفك هیسراف جو كنەدودم بس راف بجو لو كنا 1

 [ بتوسلغد اهن رال راتروع هکر دتلآ یرلکدب د یز زهدنکوت دابا ف اکو

 . هنن ب رزوا ودیا ندي رد :دوخابندح اغا هاشم هلجر :تلا رازدپا عاجبهنی لب ۱

 |[ لامعتسا نون توج اقندانزا وکه چر اعز هلرف دوخ یصرعرل:روع ژرکحهفی



 بک انکار ینعفهک یک عطف ۰ رد غوار مم تاک ن ااو هلو
 دی انعم بوته, هف کف رج ۷ ىنا ىچە و! ةع ط بب هعط

 او اهاو نمر ئاد کا هدم ادم وب رازټدپ ارا ننن افااا یک ج دیه

 اردضم مسا يس اع فقرا نادا د ناف اک فا کج ہلا ندزلنوپ

 یک مانقناقد موحرظ مدازاشاپ لاک ولوا هکر فصوو عامه
 ۰ ان نیکودیازاو یفرفنکاانقار ءنسغن هلاکش یناکتخانشاد زا هکشمژاب

 باهدفاکشاماریفرابیجا ردلکدغزال لک بولی یا «دفا ڪڪ هکنومب :

 ایعتسامدنمافه یرب رپ اراح هنب کل یکم م قلبا صف هدب رعناس) زدمزال

 یا ۴ ارد موم دج یدک هدناودا وید طرز ا # ژروناوا

 : هعطف یا یللاوهد Ii لاتاودالاق قبس اکر دلوعفم
 تنیزافوا هكون رع هنسانعع اب انیکر يطق ن زۇ ٭ر کارو اک هدست تر

 ءلصاح )رواک مرا شا ل هج هدو ورد هنوک ۷# كلر 3 دلی

 درو ید ایک یہ ر ابا یکنراییک هاشم ہک هه طقرپ ابا زایلخ دارو

 ۰7:(: يادو توش زاا نوک زابل ولر دز کو یش ردا ب
 . : < ۳ نوا )وب دول جار هویش هکنوح هدنسانعح لبواجودلعاف حمار كەش

PRATERکر ۸ آتاودالا ی قت اچ ردلع اف تادا  
 تک هاش (تتس )قالا نولک هددښعانه4تفد زط ورع زکه ویش یوم

 نوش داد یرکه ولج نر بوشآ دیه لا ای رفت دوج نب زا شاع ۱
 سو ورتءداکو لزوکو ناب یعع زا دعم اتو یی يا دوما |

 هجا ود را رگ ةة رباب رانفمو راک طاق و باز دتر اخو وک مةيطاو عبط

 ۳ د رنات سوشآ رتو لکن یخوشنایلول سو دوو

 هتن زولک هد هنشانعم 1 نح خوشی د به د# ار زا مب ناو نگرش نلدزا ِ

 بو هد rti i j رد ارد نیکو خوش :

 نا اس هج اؤ نازیداْلنشو چ وشرپلد طکنافص ی بوبو تاکرح نت رم ریش

 Ê وسط لاند تلاش 96 تازفشو كنج جانو عاعسو .تااش ناوح )ثقب (

 يع لوا زارد ید هاه شت هقشا ندو ناتن نت ح وص

 اه کحرایخ قلم و شا ) لیسیف موط رخت یعع قاب ) قد رط عاط
 e عع A تخردینعم مبار) دودا «دناتسۆب

 tund 5 #*كلنراع قوا مرتشردشوبواسودولان هوش ۰.



نف قاتقوا فا که ها لادو ی
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apieاید «دضاخشپ تان هه طق ينس ها 1  

 a ¥ یو یف نمک ا ىد لن اىن اک دلو

 | ازید بهمورچ هیچ ر غر در ذم دت ایما تایکچ نا کف تافاک نیل
 | تیفرکب نیک ارل دز رب کیف رک اذار jak یک ۳ وج( تپ ا

 N هدودمهنتنراف اکو یوکس لو وب وی هد از هزه ن نیش

 دید تالو نانا ۵ د وج( تن )یناعلا وبا هتسانعمیقغراب روا ۳

#عابزا اهو رب تنغکن اب كش تیپ ۱۴ تب وخ قیم
 چ وا ەقشب نتدنوب

 ندی شکرب یم ثلا ند درک | ادیب ید یان کر د نع نلو )رول یخو یاب ات

 ء5 * مھ جاب ىئ قلۇنود Gl :راتیاوآ r 0 ر اکا

 بهل ر درد ص »ها وکنت كن هم اة وق كت هدو در٩ "بو اان

 قمانوارافو جم رذشو ناکوحو یوگ الثمرد)کد هنس! تعم صفر رادهنسانع

 حوش قطر جون٤۴ یرب اهن ران و ینا درک مج اهر هم (تسب تب ) لیع امسال اکی ک
 غیخ د یری نم توب(نکیاراتپ وا نکا ناخ ناوشوناب ن

 نایک ال

 نارپد هدنزاپ و ,دزاب رونلو |للف هناز هم ھج آخ ہدیہ الباسا مهفافردن ظا

 جراشانالوم ةک افاف) دلو درا تکا ىنا مت لوتوب اس

 كیَبَحاب بویلوایصار هروسوب موز ئ وس نالوا ظفاح,ناوب وا دو ناتان

 ِتحاضدقلوا ندنطفا بد زاب دزاب نا ركن با هکیلکدزاب یاب

 دو ناب هد هد قم کوت ںد دیدن قسو ید ر دپسدا هتغ و

 8 ا ۴یک وارده زاب زدقمانی وا ند ناب ابر ۳۳۷

 نو ا ی هلبا هئ ازو ئن هوم مدجوم ءا: *ندی داب

 ردربخصا مرا ال دم زا ۴ هد لاند قجواو تنبل وری کو قماتیوآ

 یدک فد ی نعیار ع تیم كن دعای ینینچو یمزکی وید نوبوآ یزاب 5 1 ۳

 یراکهد رو بلک ناب هد ناب ین مه تاودإل اف بس اکر ردرغصت 7 ۳1 <

 یاب تمنیص (تبی).یر اه یر: الدمار واک هد هني زلانع هبعلمو
 هستخاس اشا لولم اهب نک عقد یه ۴ لنط نوڪمھ اا

 7# ۷# نلوعفن اعف :ناوعدنلههتسه# تک میم 1

 یروشح کو رضوی کارد جنت هعطق وب ین

 ِ ۴# قو i هقح# , ددل عطقو نا



 + هبا نوکس كنيسو یف كر هډو دم ءارو یرمسک كن هد ودم هیسراف ءاب
 ارزو قماډوب عاب و اغا ی دمه هنساتاعم قمانوطو درب هدراکنهرف

 اردسصم رواگ دون ولانه قمر دلو طروة سو كا حالصا الرات نوا
 :نتنسازآ هک تهن نازا نتسارآ دص ننس ازب ب هدیرکناپ تله ک اما
 کر دلوا دهاش هبانعم وب ندزک کک نعم نتسارب» و تسا ندرت نوزفا

 ارقا زاب هرهدیک بوسک ناز هکر ,دلنا رغا هزابا ضا دوم ناذماس هکت قو

 ابر )رد نا مط ی :رمصنعیفیدلوا بات یدو ناذبلس لر روتک هنس رپ

 انس اضوب نتبنشذ حی یاج هج اتیا نابماک زا ثبت ےن زربس برعرک
 سا ی زورن نتسازاک *تسا نتساوخ یم اتش ب رظیاچ

 رايش در صفو اکۆ ب نورتسو نتسبآ * 7
 ر زید هناوبحولکوب و تروعولکوب هلیصتت لت رو نتسپآ
 بشر شیما نک فالف ار ندا > (تس)یناعلاوب وب ۱ هاست لماح

 : زر روخ شب یوزادیاز ثداوح هنوک دیک ۷۴ قاز ننهح

 هیقوف ءاتو كنيض# نورس # هنسابننع»یلح ليلا راریذ تسدلسدآ بش

 راوبحو تروع سصق هلبا نونو یتق ؛لواوو ینوکس کاوو یره
 دنعلاعن هللا یصر نللعتبقتهرد ساک ن دخ رآرید مقعوارفاع هدب ع

 مور نورتسوح دیا ات ۴ لروسار شد وفا شک ابتاذ ید, -رگ (تیبب)

 زس هککریا هدذحگ رہ ھت واد یرایشود لرب رگ مطان (هتکنا# بزع مدآو
 ۱ ف یک یکیدع د نیصق * هدسیکوت محک هشت زدزاو تراشآ ود سا زد

 مس با ای فرعوطنساز مه. نداز ید دعا عوط»#

 ۱ وا یدعتمرهو مزال مه هنس نهم قم یعوطو :عوظردزدصم#نداز

 اش تا سار کالفیات BEA 4و :راربدتدالوو دلو هدنب نع

 انیسو یھ ك هدو دم هج یار نآس از رمایاردامد اردنزرفوتوچ اب ی رخ
 از هلی دا هی هیت ءاب نیس ین الله: هر دردصم دنس ان»مقعرعوطهلیا یوکس
 ۷ ییعد ی روادع نزدک) ندز قدروا# ا رولکهدننازو

 اساتعم قدروا ردردصم هلبا نونو یردصت كالادو تن همچ"یاز * ندز
 دقت هلاد كنون هرزو"سایق فالخ ینالبتتسع نوسلوا هسرولواهنره
 ۲# يز نز هننجییعع ضد کت .فضو #نزآدکل # رواک هدستنزو دیز

 اکو کل كال دکبل هکنوج زونلوا لامهتما هدنلاتا هودو طاق هک ۳ وا

 یو



 ی ۱

 زی درک کر از و

 | تون فدوشو ایاراب:نلفعا۴ ىع اوبل ap اف آ هاش ( تب )یز
n 3۴# یا نیعشاش .هویلاکر دک ۶ هدولد دیش  leطب ن لی  

 ۱ لب فن دوبل وب نام تب دیر

 | تک رد هنلوا امد هه اینم قشع دوخاب لیلا
 شوج هج( تب )ید داش زذ لوا امت هاو دم لا |

 تان هدو دم فاك وبلاک رز ناشون دیش هک یآوچ#*هدیروش یاد اش یا

 لگو ممربسیعع هليا هر هاه وینه لو اوونکرسک كنزة دود مالی
 | وكت دايناھاك راب لی ذاب( تب )ىمۇ یی نقش اشولباوتغ ام
 ۱ AU میاد کاور ی دیه نکرد شو وبالار نس رس مد

 ۱۱۴ ۵9 تب :ززیدلوا شیازآ دود زو بدو ماری )۰
 نفخ وند و ید ئانە دودا ءار یربشک كنم ددم یراق اه

 متن ندنظفل نتسارب هنسانعمقشعان و قنوروم وب ز اهر
 ۳ لازا ۳ اضفتسدونرهوک نام مسن )اکرون امیکجردز

 وا هارب د اهلى اودج ۇب ویرسک كنو دود غاز یب زا یر

 ثا روخ فلما یاس (تس) نات هنج سا

 هل دنا رفیهاک )نی دابا ت اطا رشد جو واد تۇ 1

 عاری فالو اوو یر لک ا ا هم یاز#ووب زر ودیارکدف

 رکو هوا فرکو شکو نونلالرک,هنانعم لزوم قنوژو تتن ز یک
 نالک هد نان ع ازم م۴ دارا #نوساوا هنرواوا هلی هئرهللصاح )رها

 و دردص ء مسا هل ایا رج *نیشرو تکم ییقام قب ردا نده قلب ۱

 نشدارا 7 کز یرع یمن دف نا مر( ت )ی رع روک ڈس هیارم 4

 یی و" مر یفع لوا )رولکیدآ هیانعم کیا همش ندنوب # شرع

 ر دریسغتتنپزالارج سقم یس هلجج تاظافل و ۱ رشت فنون
 میاد ۷ قاتوط ناسارا كاعزب نتا

 ن رو 29 ها نوکش تاتو یرادصق لات هدو هغ ءارو هوره ن

 ةةرتنارآو دما را دليا اهيةا اب لپ البته ی

 :یرصنع در اید نتسرآ هل نح كلام ر ك قمن دار هان ا وو

 ا هزنفجا هنو زف اک شیان اپ هتسرآ ت ت 1

1 

۱ 
9 

1 



۳۳۸ 

 ۳ ی زانعم آر اکو وضرقآ یتنالبهلریدنهذ هدیب رع هک همان مرا
 ِ دب ی هعبار اهن طق وند مرا یوج هکدوح ردب وسزم مسا هدنلنصا روک

 هل تاو دالا ی قس اک ږذپ وسم مہا قاذا ٭ زاب # یان هدم طباخ
 راز رواج وج راک تسراب لصفلدلهادنسب (تس) یا هه

 9 داتسرف مه یدردنوک ندرس قارعا

 |55 ازز ید ۳ هیر اخ اب و یزد کش كاس # ندرس
 اباق ۴ داتتنش زف ۴# یک ندیراس رار د ضپ وفت هی لع ارد زد صم

 عدد کب هدیه تن 1 بن طب یکی نوا یردص رد طاف برک

 htt 8ان دانس یاد ئ دلو ادل رک لایعس»#

 2 زا« دو دم مچ یازاو ی < كئ ارا, انکی * ندا رک

 ۳ 9 نداسس ارد زدم زە را اتخاو نانا ن لث تشک

 3 ۵و زا نعع ردزد صف م لرد ین هدودم دقوف ءایو یرس کک

 ۷#ندیودیجدللی ندور یدهفعاق#
 3 ۳7 لغ هجهدد رعردر دصم هلبا یر ەق لنهدح غا و كنار#ندوز

 اب ربولوالدبف هبدیتتما و فلاهدننالبتتسم واو هرزواهدعاقرلرید عاق
 در دص 2 هلب رسک كن هدودمواوو یف تالاد#ندب ود ۴# رارپد هدا زو

 ردام (تشب )یدنجلاک راربدو دعو نضکر هدنن زعهتسانعم كعرکسو كلي
۳ ۱ 

 .,# قعسوفیدلواندرس وب ھن رکی جح اقا
 ۹: نیر ودر و هریک كن هنوایاعارت كن همشراف ۳ ناخ رک

 له یاز كن هجءاخ یالقتس زرادرازو هدمت یردز دضمهنسانغ»

 اتم مان و یعصكن هدودم هیسراف ءاب# ندبه 9 رولک هدنزب رکو هر رک

 )اک راریدو دعهدس عردرد صم هنسانع»قینتوقو تاب هلا یرسک ق نەدو ذم ۱

 و دیب ول هتّبسک بلط نبا۴ تسددیسرب و ء نسخ رخ نا (تبب)یدنج

 ۱ ۱ ۱ د۴شمانوب ره تونر ف ندوکی دهی هک نوب # ۱

 او نوب هليا نون یھ كلادو یوکس واوو ی يف ۳
aS 
 اجا (تدر : هرس شدفداو ناطاسردکریز ا هن ام

 هیانعم یکیاهقشب ندنود ٭*ت دنن دوکز انا مجرد نداهنلد* نم انش ن کد

 2 mi )رک رار ؟ در وش هجو قلو !رواک



EEرک ا نم تا طی اردا  

 ى ا كاشخ یعع لات )رذقرحرب Rs 9 دو ب

 نۈكت تی الل ضد رديه كاشلا طعنا ارة هزاردو لب و < هرس ۱

 فاکزفاقو ءافو نیضو نبع# قلاب ورجن قد نو نیو

 نا کر٣ا تاو دالا ق ق رد طب ر تاددا# تبا < نولو ما

 یو اههظفی 2 هرم هو عطف ۴ یدک هدنعبار ر تس ل هننأ دخطقود

 قنورب # ردنوصا هدخنو ماکتم نک اس میم ید ةن و

 ین: نواوید تنیزو نسجقفور ړدنوچچا تیفرظ هدحوم هاب ا
 Ê ج هدننو ۳ موعد و ام لما )یک هډنعیار تا كنم

 هنوک هن فاقهکبوجخیدلبا هردشلا :دفإف ٠ هوک هعطدود هک (هتکن)ودیغز ۱

 ژادط یضافلا زاذینعم ردقایند هدانمن ید هعط دود هسا طا یال

 مهفافیدلوا شلوا هاشم منغ رجسكفاق هوک هعوبطم معطق و هری

 ٩۴ قدزپ هزوک,بآوصرپ لوط یه ردشوب# ح
 کس وب هل کیچ یاب هدو لک ءانهو فرم مکو یه ان هیفوق لا ۱

 هدلیب رع زک لو هارو ىع# كن هیسراف ءا Fy ۷ رید یلاخو رقص هدب

 هد هنا عد زاب وردک دنه, رارید الوتو نول و هداف - هنسانعم ۱

 تقو#تشا هتشکر زکمپ رها ٌعرازاد را (تدن) یر رب : یا ۰

 ها هدحوم ان و یعفكن هدو دم هه آ۴ اهرازاب نادر کده

 شن آ عبط د درا با( )یب نيد اجار ید تی نفوس ڭا ۱

 9# ندو »تآ عبطرد دنک اد . تیصاض شنا لسهف# نورد ییاوکاتس

 قاودیعک ۴ )تحاالمو تذاطل یعع لوا) روک ید هام ید هب
 دا ره نما )رابتعاو ردق نج عبار )سورو زرظ نعم ثا 3

 هک فیض رخ ند هیمور روهش عباس) لیبسو قب نط یک سداس) دوص

 زدلیعتس»یخد هديب ع وک هنس اوم قدر ۷# هزوک ۴ راد ید سوت

Psدرد فر درو تماما لو ۳ "هم یه  

 × قرارا وجھ قنالوب 9

 هرم ولد قنالوب هرب هکنوج ردبیکج مه ل را #۷ 3

 یلشب قرة یز ردلوعفم مسا هدش یدک م هتننفاخ بن

 بکس شن همت او لک دام كاا



۳۳۹ 

e €3 چر 96-۰۰ نوباصهناتمل هل کم اس ۳  

E GA ۰ور رە ةدنیریمسن برس اربد نوپاص هدنالره  
 با ینوہلا نجب لا دابو ج جاہ طراح نت یبچتوم مکر اردا
 دوبل باصا :هلهلوا مزال مسا تسانمرپ هدکدنیا ونص قواسم
 وا فب هلنا ماناهزورم ۂد عد ؛رولوا كائنات اپنا وب ۳

 اب نواب ۴ :ارخام زا یودرکب (تدب )یا ری راب دید قزیابص
 انس ص یسیلفم هیهانوکر عف یروعش تنهرف ی, انک ار بیس وشب
 ند طزول كښ PF EKER دو مورد دف اد نونا دارف

 وب ینرو شل )لنت هدزرگفن لس دن ماطلس یدیا یسهنست ترد
 مش نالو" دوجود ناه م ناغز هک ی انکوب نزای ل اوچ م دل پل لات
 1 ۳۳ ۳ ا له هللاورلیدروسب ید زدلاةانسا هتبحاض ضراعلا سم

 3 ۴ یک لرد کو که دیسنراف ۴ ها يا جم
 واوا از :رد) هتان عه ورک اهم لوا) ردهیاذعم کیا هدیسزاف# بک

 رد هی دیو یرلکددروس هردو لاانز را اط اشم یتام) ِنوسلوا ںی
 ۳ اوا )رد هرانعمج و تیکه د رغ ردر  اجنیدیدسنو نيغ ناف ةدانعمیکناوب
 ی دلسا ټپ لب و یار نیامد رربدیچد ەجارەك ىس يالا
 ۲ دم ۱ > پولو !هرزو ادب یک لدخ و ب تا ا

 ۴ رك ا مف هر اڪ هدد یعع هل _رمق ۴# لج طظعا

 دود با O هنیدلوا ل نجف لها كنلاس هفدو كنساباپ رک ا

 EEN ب 9۴ فخر یخ ئاز ازبیه تشک هلبا# ؟مل + ام

 4 سو متن .دارتوکس بلال هر دهن هلصف كمال ل
 و a دیر یّیدلو اریکنرهش هد هنساا وند تلخ رخ نکآ

 ۷ را ×« قو ربما هغطف نیا تییفاق* وا خرج | هش و

 ۱ ار یب زد خرم واک هلندی اش. كنهعطق ىجا یا قرفوید اقنع# غ ریس

 دو کار زین ورخ روت هو
 طق وید شنی ددیاملکتیکناسبنا شعایوس بوشواو هرینکبا
 ك ای بنات دم عطق ولد عاط# هوک * رولک هدنجرشیسداس تب كەز قلن

 اد هک ردعاط روشملوا )رد هیاذععجو ۴یفاف ۷ یدک هدب درام تي

۱ 

1 

n سس 
 !تاهاتله تاب !هدنآ راوزج ه ديصق مان هنا و رعد ردشعا, هطاحا

 شاعرانه 



۳۳9" 

 ناب صا Fr RDN شفا نگر

 هداک | لرکید هنب ارالو رطافو هود برو درو اوا هدنزار اک اب ردهکرلق
 ن یکن وج اوا! شوم اوف قلاب .یسینیکوت یانعم زا ربد یهامشو
 هع طقوبد قلاب هام یدکنهدنغبار تیلانهعطعق رب زوتوا مد یا 7

 افن جد یظل كمر دیشب هاو اهل وب یدک هداتمانتلب كەم ر

 قاونع تلو ءطفوب یاس یدص *هزډ هند ردلکد یلاخ ندت

NRE.۰ دنهزنکآ دناورحرب یک هخولب ا هدنناذ قدص:هدناف  

 ینزکشنوا الاغ هدننیتیمر رکن هل.هصت ناقش هام زولوا هدنرااب رد

 | كنرب هرمشوج رب ندنرارطق روم: ناغب رچآ نی نغا هدنزوب ازد هد
 ژریدناوشاکا هسرشودیکیارک او لرید هديا رف ید میپ رد 6 ارولواوجت
 وعباچ واهیءرطق ج وا * هرکصد دن ء ] رابلوا لد ؛ءالصا هنکلواهدنبف ن

 ساهن هوندا وا هدا زیددع لیصاحاذهلع سق وو !ترد هب«رطقتر

 ۳ خا قوجا احدی ا )رولو

 ب فن بز زی یک شاط هدعب رلاص كوکهرب یک یک وک ج افا روا
 لب لا تدرب تناوب >لواروط رواو|یح اص هثلد دوط یاب

 ۵ ثانروطنوجماق !والباق هیاغ هل این چت ےس یناث روط نوعا یف

 رد لی ی دنص ( تربع ) ویدنوساعریا داف هلجن ها تکه 7

 یریت" روپ من :.هدنوک جدلا هرّطذ«ندزونع + هدنفورع»موب كناسبن نو

 رووا وبا هرطق نشود ةفدص ییصاح خا نزا هد رع رکو هد در

 و رم | (هعطق )رو اوالناعرهز م هرطق نشو دهن زغا ت نر 1

 | قو × ارد فادضالا ن ءالارطتک # امذو هی لدبلادنعو # اب

TS ۱8 هدست د باق لوقعا رب یذلا ناهس ۷  

 ۱۳ یاو بخ دپ ی دلو ار وتس مه ر ا 1
 ۱ E توکد هما ارزو" یر تاندوبم دبقوف او كنيس رو

 ۲ رد یرخا تو هک شد شب نآ دعذعق )ی دعسعیش یلاثاراداقو تآوو

 روک دا دکر ت عادا ازداد ید شب کو اوا

 : ٠ «فلعهننن كاج ءپ ناوی حاد ۸ خا

 ۱1 ودعي اتش یخ هژیسسر اف دن لالا قا فاع ل
۹ 3 ۴ 

 ایر تب € ٩
۹ 2 a, ( 



۳۳ + 

  OYنولکءلاهتسی ادب ران عیئس اتم ترا 1

 2۴کم ا لافت ئیرآ كنیسفاص# ا ا ۱۵۱
 نخ کەن ىلا ئاو كل جۇ قانچا یبقاص هبرسک كابي « تر
 کو انس تازا شش ءاکبا ( تبب)یرعنف شکاری د روځ فوری ةبعاخ
 هئسل لاثماو مداب و قى ةىدۇزو> قىد هه لا هحوا ایدز رهوک ولما

 ا۴ فرخ هلءا ی غر دکژیش هل ناب لانس هو

 زشت روک ڼه لاغس هلا افو یر دف كبت 4مھ ي ازز اخ 6 ف نخ

 ےک ( تب. ) "یماظنزنم رب تبه ازش الالع * هدییسزافو هدب رع
 رخ اجلب دوب یراتفکضج رک ٭ فرش دراد هک تفط) دولا

DOR بز رب راک هغرا قد كو غاغب روق# و ۱ 

 اب زوق هلا هبیسر اف نا کحو ید ناز هدودع ھم نیغ * ا
 زسخ رها راړد جدزۂجو عزو هدیسراف رربد عدعض هدر

  3اوز رجب تیدح, ۷ سریم قش دو یار خام ا ( تب

 كن هدودع هارو ییف كنهدودم دیسراففاک زب : راک × دشاب سرد ۱

 زرا ہد دکر ن وسل وا: تاک رج نوسلوا كاب کو هبا ہ٣ یازو
 :عط فطاز (تنب) یر سی زریدرپفص رم هدسیرع :

 باو دان رها  Eدن کس ناو روس رهب هراخ دیر %3 دياب حڅ کاز 

 شکن هيض ول باق یدنید# + ۱ 3

 ںیشو تاک شش  RAYتو هفصولق هک نمولبق هلب رل رفت

 ماه (تفب ) نالسهجا وخ زد رلکدید نازی هديب رج زارټد ید ۱

 اب کرد رس فشک نوح اراه هست ۴ ناز رخآ ن ءادزذ تد

 واک هاتم قدر یصیو هتسانعم ناطرمس حرب هعسا ندنوب ۷ هتفای

 اچ 1 . ‰دىراور مزد ەنسانعمو ا۴ ۳

 داور ٥ xمك اون ءارويم یف كن دود واوو یوکس كيارو ىع

 الا وبا زاربد رذو ولو دره | کو چيا هلدا لادو یرسبک
  ۱ةد زدنالعلو كب ر راو سعود ۴ غاسي نوكاكەداي تایخ (تش ۳

 کن وبا تاب رار د راوهش رد مک هش زدعداشیخد دسر هلع تالا د

 ر رب فا ردراونسح ماهیآ ەدنتېيۇب هر تحت ین دل وا هوا ههسنسانعم
 أ  ahیخ ی ی تا یان شوک اچ ۳

2 



 ی دیو هد بدو موج تا و

 ٠ 07-۱ هت اشعه درو ردقت هلل لر
 ] کت رونلوا لامعتسال هو طقساتعم ندا ھال رش هک حق هلی رط هراو

 تنه زاج «یناسعم دهه اک تخل بار ارز زدی رصنوخ رم
 ۷# دیسردهاوش نازغ عاد لک زدزب مه لز( تسب ور بخ رخ زاد
 فو یھ كنب نج اج فج ارج هزاب لیکو هناس ا

 یرعنق سش رار دپا ندی ربغو ندرب) ارد هقورح هدب رعهکو اف فک ن زر
 ۶ فخ یو خ رچدهد گالفا ننلطاز | رام نانابغ كنس دز شب :

 a 0f هدودشن اخه هحع وب قرلفروق تاب سا هسنعا ی
 1 9 ی وؤ ضا كنخ تخ تحت

rT O0 ا تارا  

 | بیمه نوجد واین (ب) یدعس څا طو او تا یک <
 | ناچ درد دز هدا رعد زف مع نان دز ی یوکهک سکتا کنش
 | هتک, که هو -ناردهک # یزتیلداب و بارشی سا

 1 ر ھر اق ا ولا ىد ەتىن OU اک ات

 1 لس تسراف خوال هبسزاف "فقاکو وکالت و یو دو

 زرد دربهذشن رع) اردا ید رکنو هک هک لوط ملا دز ءاهوی

 ] هدیکرت مث هدیب رع کیف رب ییععهلب فو یر هذ كفيت هیج»نیشو ۴ سد
 زا دکو ژوس تارا قعاس یدا وا الا زرد

 ۱ نذل نیز وس دوخت ان ناتو س هلبا هجم یا زو یم كت هد و دم نیس

 ] زا دک# یک روس! اغ )رولا ید کر ت فصوو راح جاوز دارد تد ےب
 [ندزا نیا دک ها هه یازو نق كنهدودعلادو یک كنهیسراف را :

 | یکزادکناج)رولوا یو نکزاتسوو رضاح ناو ردرد صم ےسا ند

 زادکو زوس دردی دش نراك زانو هوش بز یون( )نیطاا
eرب ی “2 داوا فن کلید ها ذ:تلوسا اد  ¥ 

 اخد مهرذاوعفم مسا ندتنطمل نیاخوس دل ,N این

 :] ناهن ناوتن هتخوسرد (تیثب ) یدعس ثرولک هدانا هوا 3
 ۱ ییدنفو مار # یتاتاتفاردن : تیاکع و متنکید ۵ام ۴# ش زا ( نب

 | نا دنچ نم( تیر نافاخ کفن ضمنشودووئرپ و كلاب راوی
 1 دک 7 زوشازد هتشرازوءآ نبا یفنازا 6 جش نازوک ےک دش ناز

۳ 1 

11 
“a 



۳۳۲ 

 لا ) قوس ن ږد زازا af ینا )نیم روق ینعپ«دش صالحا یتععلوارولک ر

 هدنقجاف فرخ یکی دصولطندرهکع-لصا )رواک هد هنساذعم

 س | ۷ فص یسهلج هدزو هتسرو هدر ۴

 سود رف ذ یکح اقلطم فص عع هلا همسر ءاهو ی ار ا رد هو

 ۷( وهرخ ی د ےھ٭ نایمار نی نوخ بشین ۴ ناز ارا دن دیشکرب هدر (تبب)
 ۱) ف كنار هتسرد# رد هشام هد رعاکا هکر ولکه د هنسانهم نکو د كح هزوس

 ۲ ل هتسانعم فص یک هدر هلا هییسز ءاهو یخ كن هبقوف ءاتو ناوکس 0

 ۰ ناربدنشو رخ 0 ی .طا رزبد نادندهتسرو یک هتسرو مدرمهتسر

 خد هیانعمچوا هقشب ندنوی# لرکز هلکوس شدرکهدنک ار ر رک ت تاو

 لب هتسر ءاهو یرادیهخ كلادو كز عمى! اهدار هاش ماع خراش یھ
 قوطب ۴ هدزرهدز نادرک ندیشک (تس) یسودرفرج > اضدآفصعع

 ۳ )درو «<لوا) رواک ید هب هرانعم ید همش ندو اعهدز نیرزرجزب

 ن د رانا وعده مسا ندنزفْمل ندزعبار) ار اوچ یک تلا )هدير نعم

 عب ساب اکر وطس یەم سداسی ؟ هدز زر مدوهدزادوسب لو 3 تش هبنک ارت

 ۳ ر ۰: ۷ قرط یوتن اا رره وشد وشک < 15 لک نع
 هکنوح هما م قرطرهواکر ھ هلا هیلس ول هدحوم ءاب هد هایم و دن وس

 |(تبب) يه رم فرطو بناج نیعع با هبتصتابو اتش دیو
 ۱ كن ات هدنوب ۴# دادن بود, شد وش رهب ناژاتسر 9 دندیدب : ماه هشزا تراتتشا

 ذردیدآ قفل هنر شا اود : رد دوس هاف ح

 1 ند روهدرک قفاح دشنزو هما لادو یوکس نان ولو حک تن هبگ*یازا# دنز

 1 ر هل تعهدات ھون راردنا

= 

 3 6 4 دنزرف و دنزدون هکشا ۴ دنر نوح دارو منم رطاح نوح

 وا دزو ینا ) ےظع كرز ییعع لو ارولک ید هب مد ترد ۶ دل ندنوب

 | تهك هدراکنهرف ضع عبار) سوح تاک مان (j )لرد نسا ةد اکا 1

 ۱ نزا # رول هد هنشانعم جور یدو ناخ هدعدق سزرف هنسانعم مهار ۱

 ۱ الغ هدنر کا ناوم یح روا شتآ یدنا ی کر تفصو لصضال قا

 ۱ اهکنوج یدلوا نصاح هل ڈیم قخاج نو تک ءو نوا لەن

 ا تت كنة طو ییا نوا قز هل وا ییکرت تفصض#نز

 × فخردوت رد هد یل غق لک ۰ ۱



۳۱ 

 ک مالع » يمیشوشنرک رتول بي طداحهجاوخرار
 هدیسزافهدبر ۶ هتشانعم نوعا ردلیلعد تادا ننان# یک ء :اودلار جات

 ۱ زریهدفنس هان خاد نالوادناویح ندبوهدناسناندبتالوا لصاخندش

 لوک لب وقوا ردناتسلکر عاهوب ۷ 0
 نيم ٭ لیل یدک هد نتلان تدب کلن هعب ار هع طق ودرب ینو یلک#ناتس 5

 جاتهااذا ( حطو ) ردات سد هریک رتو دیسرافو هد یردشوف فورمه
 | ىف ءاغبنلاا داف < ل وسم نص غ قوف ضورراهزال ۴ لبلب ان دقو یر

 ۱ ۳ دفاع هد ع۴ لیمو بام> ی کد نفك بافق * .ه رسم نر

 ۱ (تنپ )دن ارتلامظفدا" رسمرد هدازدب نءردیر لطفا جوجو بیلدنعو لاگ

 : ماکوک ل بلب كنس هدکغاب ا# دروا:لهجو را ۴# یدانیل یلصو لدنع كن ق

 نوخمریسر درا هکسب زاكلف (یونثم) لکیا كي زوب سوک # زاوازدا
 ژرمن لکدنرادنب هک ۴ مسد دنسوبنالبلب مدام د نؤکلکراتس د "هر طدشارم

 ۱ ردکنسكسر غ4 تسروآولبلب بویلو ا حاز زرک ا ( تہب ) کرترعاض مت در

 # غار عا ردو هسا تاج هز هراز ناک بس۴ نايا

 قورعم او یدک هلن تربت ده ار هجا وق بدو قوحی 5راز

 ( تاب )زی ریت ی اص هک هرسم لمس یراهزاوراسهاو هک چ زر فتو هک
 عا نرد ت سنار کنن لد ےن عاب ن ردتسنازخو تسراپهب هیات

 هاکح EY رار ج «£ لبا ?a2 نرى نو دود آر[

 از غار هلال هتشک ی ور نت مه ٭ رس ی وت بکر ص نارات ا
 ۱! ل:هرف یناذکز وله امل )ابح لدو هوك نمادو عما

 انه ناک اک لرد جد عار عاب ندارارب نیم کیا علو یریکن اب

 ۱ او هعر ط۴ 1

 ۱ تاودالا یفقب ساک نره نع *ز* یدکمدننا ونع یوا مادة ىم م* فرد هم

iwیک رول د لوط# ر ی رک هدنجرشسیرشاع تب كندا  

 ٤ 9 تاودالاق ی ی ساک رییبشت تادا ۴ وج۴ رواکهدنلوا تیپ كن هع طا

 ۳ ماش (تیب)یاجانالومرولوا وجا هدنا هک اقوا هليا نیتعشف ۷# دس
 : نیتعصو نیت کور ی۴ی دصتساروا | هوک ت الد ک ۴ فک اب زدورهک آلا

 (نیودصاا نیب )رد ءقاو هدناشنا ملغء نر هو هتسانعم عاطواواسک

RUS کیک EY انب ۲ 



۳۳۰ 
۵ nem merry!’ r+ 

 رک نه فسوپ غارب( عارصم)یشاک میشن ضیا یا۵ ر نعم هلی
 :زوصلوب لوا) رواک ید هیانعم ییا هغ شا ندنول ۴ دازآو هدنب

 طو دندو لاوس ینعم هدب رع نوعزاینعب لان نع ین هشماسنعم
 لعددنوب روتک, اما راپ زورفس قا ۴ ۱

 ندنطظفل نتخورفا نکل هدنلوا تب كنه طف یهچ واز ووا# ز زوري ۱

 دزور فاو دزو فا هللا دیا هپ همم یاز لن همچ»ءاش یت البق تسم هک نوح ر درم طاح
 هل اههلوا لخاد هنا ةنشم لئاوا رد هلص هد حو م ءاب یکه دنلوا رواک

 هلیفذح لو او##رایبا#یدک هد همدم وید رولوا هبلقنم ههیتراب |
 هع طلبد یجهچ و ایم رک یسهدحو ماکتمعراضممکترد یی رها ندا

 وا دو نبا هکنوچر دیکر م هنساعمهدن وب اکیا یدک هدنر خا تن

 ار نیب ك نهج یکی ۳ رکن ولد ناکماجیدکب هدنعدار تد كنه

 غا دم یددتف شه نکلی داوا نادم ۴# یدک

 ید جش نادمعس ین٤ هلبانونو یراق كن هبب رع ف اکو كمال * ن کل

  1. eەق نانو نکل سیز مش ن نک تضمین نادم تسرد لب

 ثلاب ) یسیسدن : نا رییس عع یان )باتفآ ىج لوا )روک د هیانعم لا £

 رعداس )زوس دوعو نادرو ن٤ سماح ) قند شتآ عمار )یکلموک سوناف
 یا لب مسکو یھ كن هیسراف ميج# عار چ هنمانع»قبط كسکو یی رانک

 زاریدهد هلآ یرلقدقاب بویق لیتفو عاب دنا ازای د مھر د ید آ كن لس

 م ی و دوش نوکیا, # ما ۳

 ا # اعاد  OEYهالا وب گس رءاھو هحوتعمنولو هاب نوجا

 لا وا رر ییلضاد هایکرت ثاوکع هدي رچ اک کت لآرمدقخاروا
 تسا | هنیغادشبناشدب رب رهم 3 فرش هتفاد : شم دعمزا ناسا (تی)

 رد هاذ یدلبا تفاطا رام یب قابس ماجا هدتد وب ریرحمظان

 عادییعد یکردیقاب هد رع خاد نگ یک 2

 اس ندلوهح نام زلوا )رد هبانع» ترد هدیسراف هل یف كفاک * ی

 الجوردقهدادادخ یا (تیب) نیازی دیس دیک

 :نهعط یا للاویدهاشداب کی نان لاوزرکرهتسین ار هدادارخ

 هدف هدنلوادارم عج ززد کدنی ر رهندهعدرا ریصانعثلادرولکهدننلات

 کا دعع لوارد ین »یکیایهدیعهرک ای ان ته

 هلی



۳۹ 

 هز غر ټ هجر کت ساکش( هع طقریدهدنس هع طقریکتن شابااشاتوربم

RB REراحرب بوروک هدناهافص . 

 ید عج ۷ ردتدنرلوشو لټنس كغاب راح ویی د ۴ مدروض ا 3 1 :

 هری ساختن كح الوصا مکتتزو کود هتشان» دا ارمانعا

 O OE O ECP FN یانعم

 رگبار
 ( یاب ر)مایخ رم مس رارید قو رط هد رع هک لو لطم هبا اھ راپ ظا
 هب دهد هر لر )تى ھر کید ەر هنا بناخزو# بسوی سم هنا عب تب 1

 یاد هیانعم یدب هقش,ندنوب# تمدید ادناونیمماکهک تبتیهار# ق
 لهعو شوه یو تان« رمو "کیچ قات ) دامو خسر یعملوا )ل
 ما اس )ص نوردی ء٤ سداس)ن ڪس ع سعاخ ) شوم ماعم ىع مک :

 كلام دانعم* نکسوب لرد دوا دی ؟ :یراکدید یار هنیرلغاشداب نانو

 ۱ شهزاب لو و نوعزا هدیسیگناهر کو ۱# رک # دا یخ هزهلسیف

 مدوب هک وکی نآ (ثمن)ییاجالتفز دل وبسم هد لوقو توا

 یان مهد روآ روو نوک اک هکر مسه # ون ءار رد چ

 عياضو ك هلا میدو یمن كن هیسراف فاکع:کنوج ردهلب هل ید سل
 هرز ۾ )کا :ءم شاو !عیاض# هدش ۶ ۴ انه قبس دق # هار هسا

 ردا ععع خیا ندنلغمآ ن دش نالک هدنس دانس تا لر ده ط3 یا

 # ع ارىس زھر هقردب وا مھر زوالقره# ۱

 ذات لئادو دش ۰ يیجمردینیکوت ر ضو بوح نداعهازا هللاا

 دوخت ر هان نوع : زره كنون ۷ ا6۴ یدکافنآ وید ل ويم ازا

 هدست ت كند تءطق یر کی دلاح یی دلو ما ےک دفع لعا

 نطر هوا تعز هکناهجهاشو نآ رف تحاصا (تیب)ملکبلاطو وای

 كنارو ینوکس تالادویتق كن هوم ءاب# هقژدب دوشآع#ر دما آری
 زما لیادو وات هاو" دش ص یدک ها هدر ءاهو ئل ۳ ب

 رک شا وخ هیهز اض تنبل کش ن رد قرد پلط از( تس) ی

 فمورپ هکنوچ ردببرکر ت فصو ففحم ندزبهار هللا یتتدوب # زه
E۱ يا نیسح وج اۋ ىل هدا فاخ ت  

 ۳" بهر یاب مدق ره نآ نهم کی هریا ياع# ا
 كيس E ۴# دزا

Mi. 
9 
5 
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۴۸ 

 شا غ امد هناک هسپداوا مولعم لصقل ۳ ۱ یداتادنآ اود تفوو نامز

 ۳ ندناداهج ازا هلتس هفالع یتیداوا نو هنر

 اردک قف هیج و هل هنسبارولک مزال قلعاص هتل والا همان زوآ نامز

 ی راكم قوال ۈزاكدازء نت غان ناوک کر لدتا جون و رل مد

 م نىكو عا داوک تاید شجر دو دال و

 لک هنونسلوا ولتخنالهوولنوار طبولوا اعووش درب ی ؟مبرتفو لعاید

 ۷# نوح نب ریشنامزرب شوا هک و علوا راش ىو

 7 ۱ خیل کر یانعمردنن ندب ظل نب رش یو هلو ارضا ۴ر یو"

 ۳ تک .كنەشەبار هعطق ود قمرا.یوح هکووح :ودکعد یعامرا

 ادر طسم هدنلش یرادصد ردیسا ىس ه9وش هد لداه فا نرش یدک

 ۲ ۴خط ییدلدنوتسی هژکو داهرف نکهوک#
 E زاف غ اطیدیا نیک فص و ءدنلصار دیسا كداهرف ۴ نکهو

 جو ا یللا٭ نک یدک هدنرشاع تیب كن همسات هعظو هد راد تو دوم

 ۳ ۶ لعاف سا دوخ اب رها ندنظ ]ندننک اعساکه دیدن ت, نه طف

 زوم ونس ن کیدلو ءس ون د نکهوکن و = عید زا یا تو دا داهزد

 یوو :کوصبو کنده کردا رواه ت مزة دم گراد

 ر 5! كنب راش هشاط کید بکر هو توش e نوعا نر بش قنع ناغرا

 و[ 8 عاطزربس + اغا  خاطزسکر د یسیدیکریانعم ردع شن بوزاق

 کلا تاودالا فا قا ساکن ر دیفنتادا یافن ی نسدق موکهکنودسرول وا
 ۱ رولک هدسنعب اس ت تسكن هبة یو لاو تلر د ۴# نو ی

 1 ۱ دوز هراز ىدا كر که دن رهش ناه غرقا

 هر ۵ هے رتش ن یی ساسهکراربد ی حددور هز. هکرو نهزهن ع۴ نورها

 یاح یرد دوره دز ؟:زرلو حیا ی وظ ی مع دریک قانع ةع طلا

 نکهدرسناناتس شام رج کی نوواهدنناز هک نوح ی ؟ینوداواهنم اتم

 امر پنو یاب ابن هدودم ءاردورا# !ردلعاو ما ۳۹ با

nas۲ ۱ زدن × خابا كن هدنناب ردها ن نم 7  

 گردهعغاب روهسدورومخ» و مظعو هدن دنعدورهدنیاز هاشم خو :

 ,ik نک * مر !عاناهمح رد ی دیدن هرک( تب ( ردشتیدهدنفح وانت هه ماف
 و ر به دک تک لاوان هری اون راز یخ # من 0

۲ 

۱ 

3 

 س
۰ 

۳0 

 یرو رم



RY 

 رد" ی یا کنی ونا ۳

 اب ا: ردە 9۰ بل اءلهدا-عموا ازبرمل یلوط نو 4 با ِِ

 E ندنفا دودو هنسانعم یلوط كد رز فصو ۴

 :یرگی وية قدودتلار .ز.توسلوا یرب# نوسوا نم وج هتساب

TONSتن تد همه یهکبا فرفور ییدکب هدنسنان  

E(تبب) شا ننن وب ندا راه در  

 *٭* ع اغتسل وا لوس تب دخ دق ر دادب ےن

 دزب ر مزعاسرد معرهز مشا دلخ ردر ۹۹ روک یاس تسد هک یربص

 نچ نیغو یراڈچت كنهدودم ءاف و تندهیقوف هات ۷ غافن# یدلوا ب
 : مس رام | یلرط هقمزب رخ هلکن آ كرر رعاسو مظع حدسق

 داساک ۰ نک شور کفر ال زاهاد ه نود شدع من رد (تن) ق

 هدلوایانعم رولک هدهبنسانعم یکوک افق عی هزابهآ یتدیه # 3 ۱

 نایع یز ھاشم هدل وا نامز هکنوج رد هل هر اوتسا "بادام 1

 .یدلول هشام غاب تنرعدرکيدزارجما بارش بودا رفاس نسهلک ۰
 ×رندەك دنیا لاوس رطاخ ام تقو خاچ # 1

êماکنهوتقو ی هلبا هج نیعو ید كنهدودم ةیسراف $  

 ندیناسا یاتفخ هدتلصا طعا و رولک هد هنس انعم تۇك ید ۱

 * خاج وكت خام ددشایدن رب تكسالوا عاص#۴ 2 ۷

 و

 ءایررلعتسم یچ دات هرچه »۴ غ امد دیناغرما ی

 لا هان فاکو یه ی ی RO هی

 | روتر هدناهفصا تمالوینان) شی وردورتسلقف طع لوا )رواک ید ران
 ناروت عبار )مم ظعو تلرزپ عع تات ) راربد جد :دور هدنز کردا ا

 مادشنآ د( تب ) )ی دنف رعم "یرمصح دو قع هر حق تر نوه نب ن

ک وچ ردع :دنوساواولا دص نزوا ینامز كنخامد یسیبرک رتی کا .
 دشا ه

 ےس لد:شوخ يکدصد درک اند 7۴ نموتسزرل هضعرهزب ما

 | املای رکچ نوخبز تبلامل(عارصم+ هل هلنالش اوت فلا باد

 [] :یلابعتسا هدج دق قلطم تم یزد دلو برش ی

ITE 

e“ ۲۳ 9 
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 ج ریو 2«

 [ ست تین E یقه سا دا یا ی



 | نا ناورو ناوی اج هجنرکاتغل باب را سکعلاب و# ناور۴# یە تاب ق
 قوا ض خم هناسنا ناورهکوخ ردراو قرف هدنزلنس یک اعاد ر درا دیابت[

 نجات !لاهتو ناجم قحرارید یناسنا ح ورد هیفوص ناینلوهدرح سةن

 نا ج ارام هل اسزانیس نا میک تح زول واد ةد نذر کک ین اوج جور ناج امار |
 سریهار دن ید ثسسناوبح حور ناجاو.بشاپ هقطان سؤ ناور زادارم ق
 ۳ w ۰ ردنا میرصن هدتن وپ یدعسمیش یفیدلوا هننمانهیناسنوركارد [

 ۵ زز شاب ناتشت نزز(یدسا مک )روناوا لانا هدهنح ام نااج 1 یدک دی روش كنهرف# انا یهدیموت ی اکدنز* و ایت تبوک نر اسم زک( تیپ ) ردقطان تیب وپ نخیادلوا منشانعم قاوبح خور تلاج |[

 2 E TE a RTE N AA ارو هقشبندن وب مرش هدنز موشرپ هدابز هکیوجات# دنکیم ارض رخ

 وا مقغ ال هب ردصم هبت ءاب دوخاس عج ترا هیملک نالوا دیکر ءا [

۹(« 
۱ 

 ۱۱ ۰۷,۱ ۷ لی د قلغاص ی دنز یدل وا ثالربد یناک دنز 3 ۰ خاک دندنمو غخادز دش نورب خاز# غابخابضطماج نوچ تفت
 7 : رک هک وج تل ذک ۴ يکدنز تایح ۴ یم البا هیت ءا دنر دفا ناک دنز

۳ 0 

 ۲. رگ جش یدک هددمدتمواد رونل وا لا دبا هب هیسزان فک هروب هرم ءا

 یا یناک دنز هک /یمد شاب ښوج ۴# تسمرمس نارابو هداب و لک ماکنه دن ناوجزورزا تاتساسدوخ# تسنیاینادواجرچ هک شونیم(یابد)
 ا 2 خ اضهدنز شاو اهدرمردلوا كدرم ناورناجسال6ک لد 9

۱ 

 >ناساوهقطات ینن و هیاقهمولعاک ازالواهدناورحراسهک جور نالوا ۱

 )وز ناور دتشیا رهشهزویب (یب روا نم خورا لف حورااقج ثلنولشسی#

0 

 تناسب زا یخ دزب زص ظان ردروطسموید# ناوزنآوهتسخدنک نتنیاهک
 ل كاد و لیصفت قاب ایدرویپ ر سفت هرزوا لامس وب و یراریتیفت
 نوک انارو نیغ كوه *نرم# ردشوکعم هزوک,هرونهشهردرسفت ناور رفد ناجژوکهجارص+بیتر هکوشاوا مولعم( هتکبن)یدنک هدنسداس
 یاب دنز ×ز دلو عقم منا ندنظفل ندرف هلیعض_توم هدره# نتسب رکب قا دندن هزز اهب ۴ ناتسب دوی زا هب رمد وب( تب اه توم عع 4 فاکو
 ۹ : ءار( یار )ما بخ رع خچشسردهدره لیاتمهک ی یه هایسسک كن چ

۰ 

 9 A اات برع هدنکوب ھاز غ تس هزو#«موش هدنکفادننوج-لمجا
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 كد ج وک راسواصوصخ رد روغضع دیبا رع هنسانعه ه>سدهلیا اف
 تهدن# تلفن ناهز ر دوزاخ (تسی) یراق نیم الهی ۱

 و یک تایهددو ام ؟هذجناوم ءانو نیت تاک توک 3۴ شان هک ۵ نی

 رب رعرونلوا قالطما هنجوکوک اونا هلیارو یه /تانهیلقو
 کبک نسووا رغازو دنخاز ۴ دنورمو قن یطدک اشک ۲ (تسه) نت زاقاخ می

 هیون هم فورعم ن ر ندعي س وه هوهنمیانع+ناک ذشوک ی دم ۳ وذ

 . ¥غالکنوغزوق هتخاف ردککو شوق چچ زن. | هو قو
 شوقباب ل دنەق نزوب هلبا چو نوکس تاونویمض تند چ ءاخ# چ
 ها داود هیانعد ول ی ددوه ناک خال تخاف لرد مو هجرت

 هدب وارد ار قرار شار مشرک 4 غلو ا شوق منا نونو زاۋا شب

 زارفارم و ریس مو هکر هم ( ترب ) یناشعلاوبا رولک تیخاوف یس
 هل هر هه *تانهدود# مالوا تافاک # مک زاسمدرا قشعب دنا ۱

 رب هزینه (تیی) یرصذع دانتسا راراد بار هد رع کنون نوع
 . ید هدبسسع نو عصم ون # دنبکب غاد هجر ۹ نانکیب ۳ دن

 . واوب)ازادلآ موس موا هاد بارغلا ناک اذا( عش )وراق

 3۴ هول ید لو نایشآ وتسرپ ےن رد ی اد٭ 1

 شزهدودهب دوف ءاتو ننوکس كنو یراهرسک كن رو از راق او 1

 حف ئام (تیدپ)یوضف سجاد فا طخ هدیب زج هک من رو ا
 اه نرخ" ۴ نناییشآ ۴ قنسرپ نوح هنایشآ تسدانهن# ترداق ۷
 رد عن یس زو دبا رچ اموع RIY هلآ دیعدر ءاهوزنیپ هع و 1

 شرعوت ینارهک«سنجرد ٭هنادوت حص دشوخز كلذ نیا( تیب ) فر ۱

falنولک هدهد انعدم او نیھاک اصوصخ للرب د هذنس هول شوقو # اب  

 × غ اک غاکیسادصنوغزوفو عراق نسب خاک # ۳ 2

 میکس دادی زعب هوس ا هلياة ججج نیضو ئا نبهدودع فا ۶

 هر بشزا ع از چرس نوح# لاب زوو دنابش, قزب هربترپازا )ېومرانار
 دنا حک شن روک وا زولکیخد هیانغم کیا هقشب نیدن و۷ عا

 غالک هاو اموع دان رفو انشا ) ردوب بودی هب

iخاک # زدروط هود سواط هلات,هدشرفلا عمحم  KES۱ روکم  

 نولزدش( تبب) زازبنیدلا ناهرب یزاوآ  نوزوقو هغرف هدااح یني

9 
 یا
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 E O لند طد ی درد ییررک نانا ی.دس £ هدتمانتب
 | و لا ۵/۱۴ چا ورڊ # ر دم :لفاف مسا نواب رما دابا نما س ۱

 ۳ ار یا اقم نيمو بذک ییعکآ هلا هد نبغو یر لئهد ودم
 ۱ رکنا هلت تشارزا هنا # رم نالتلصم ع ورد ۷# یدمتحش ل لاق اک

 د < ¥ هدللامرولکییقعفر هلهامن هل شا
 او شنجهنس»هدعاقرولوادیفم یرصح توکس هدناس ضرعم هکنوح
 1 e اوتو نیدلاو ونمآ نیذلا ها .مسفرپ 9 لنت نج «دلاح
 1 2 ٠ ةداله نم لاى شات غا) ل سضرصح تارا ۱۳ یا
 ید: اللحن هظقل لالدتسارادم هد هيناتا ١ نكى ۲ ینبدروج
 فرو اچ هدعاریصو تک )ودیتزارق ید ننال

 و ۱ ۶ غ وطبحاص نالواردفزاعم زا فا مع # 0
 قارب حسن ی ردلاف قاری ردیبکرفصو زاوا ع
 ترفه 16 زار فا رولک هدنسرش یربخا تیب كن هع طق ى 4 وا نزف
 5 + ۱)ندب زارفا هنا هږ م یارو ی ۳ لیهدود# ءارو ی یازکمس كناف و
 وط# ز درد ورعم بحاصو# فرا دن سلام دواب رها
 ر وش رد هلبا هموحصم هسیقوف AY ن هکیل ردلرااط یروهْنم
 هینانعع ةيلع تلودنعا رازاهیا هاب راتساب رن لب محول | فورعم

 لاین رپ اولز یم ییسیکنیاناربمریم قجواریزو هکر د هتسا فو ععلوش
 ۳ ارم رکن شا دمام ول هکاب رد هلن 1 هدي رامت عا له اط رهو

 هاو ردو ةو هنسارولواتعفرثعاب مظعا !نکنااف هدهنامزارز رزدم ایس وا 2
 : 3 عام درد درا توقربنعیوب نوح دعطواگ سس ۱

 | RE ۷ یو ۴# یدک. هددیسءاخ * دع و ۷# نوح بحل
 ۲ u | كنوع .ییشدب لا یاب >۴رمنتع ۴ یدک هدنیدناب شب لا هه
 ربع ۴در 1 ۴# ردبج رع تزدق یاب ٭ نوف * نولک دضحمش وا
 1 : ۷# رد * ردعرابضم لعد ند ظل ندب ا ها مک كەد ودع
 ظ و رعد * غامد دو كص ی تا ودالایف. یتیم جهرا لا ءاسلا
 تب ررون کختوق :هامد یک رف دسیحمار عم لضاج ۱

 هم غاز هضراف رتو کر هنج رک یک و كښ جک هجرش#

 E نیو یر ك كيج ووك تاوو یم كفاك نا

۳ 

 یاب ۱

1 5 
1 
1 

۱ 
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 نوختا ظل نیرو :هکنوج ردلوعفم ےس دان دزوک نمدی دی ید ال

 یاوه (تس ) یراض قععا 2۳ تاودالا یف نبساع

erehسپ نوک اغ جاندان نوک ج اشر ھا  
 ۱ × ع وب هیدجعوپ هنسقراص شاق دو رپ ی دنن ۳۳

OREORانا ونا ا عا ہک غیب هلیا چد ندغو  
 عو رڈ ناریل دع انم#دتشوا ارفنازر؛نانچ نالهااخ (اتس) نیم ما

 اچ گر ولتید نفی اولادي وشک نارق# ما اس وا
 قك منا نلقاک(تردلق مع لوا رویای هوك شامل ۷ تزل
 لغدنژبوتلوا مدقت یففل نزیهاکو لتروع هش هاج اف فک ول ۳ + ین

 یاد راک !یتات# لیچنزیال اضدراک میکی» (تبب),ییلیظب ریز

 هنن راهاطییطا هلبا مالو ئزەھ? ىل: هج” نيعو تللا دلعداار ز

 تز رولکهد هتش ولانعم داسفو بیعو هنا | تلدمژارید هناا

 | یدک هدننبتماخ تس تل هتعطق نشب تزال یبدلوا >

 یدک هدنننان تدب نندعطق نجوا یرکود اه روعنز نزا یادم

 | ید الق رفت هایت یع واشر دبدر کک رت فو هدرا نرو
 ¥ غ وشآر هیدن نالوا: لوه یدک ا

HN 1ناو نی ف هدودم هس” نیس وا ص لن ەد ود  

 قادر اکا تب یوا میکحهنسانغم باو هج یشن هلا
 5 :دنعس ناسیم ند خا خوشا مسه ۴# ی نه هکر هد

 داور نا ز برج روتید هی وللند ولتط ۰# ى

 نا اللا مج صد نعم زدیدیکر ضو یک مح هاتیس# نابز بزر <

 ےل طعم نادا ( تبب)یناسعماوباوک هفیذق]و تبفک نونو ن ن زا
 زکیودن * نانزیرح لاک چھ دکن دم شاک !نارطه" خان

 د۷#نابزک یدک هدتفات تاب ك ماا یجوادوا ول

 تاو و ؟ک ریش # یدک هدست تدب كندا یاب ارگ
 هدنرخا تد تنفعطق ی هرکس قرق وید ولت نیش هکتو زر

 یدک هداج تات e دعطق هل اھ ىن داۇا ىك اتفصووک

 تم زدیدنوآنالناو نا نی ۱
۱ 1 
PN 

3 
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 کنتعطق ی 7ر رز 95 5 دزوس نانگن ورد
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 کج راردی رب ہنی رد تاب م کد اک هدنعاقم هيد وف اهب کر نوچ کیا: هر
 ۱ نه: اواکن ءعور مهوهکس# نیکناردنکچ دمکو هیلح (تان ) يزاررش

 ۷# ودنارب اوت هغوق هزغآ رب د هل
 او نددوسک نغآ ابادي راهو ىف مالو یسهالن تاکرج كناف# 4و

 2 کلم ال هد دنف) وب ی دلار بضت وی هزاز م دبا ال ]ةه رد ابو در ق
 . وکی اهلی رب و عراد نابارط م یاو ن ( تب )یر ونهر رد ایدی د شقو
 انەھەزاترەج ەد ي د ٭ هلف نوح یاهدعاسو مع واد ناب قاب دعاےبم ۴

 اداي دوم فورهمو اوو یمن ندیقوفءن#و تر دما هفع یسهطوا )
 2 رولک هدهنسانههدرب و هسانع-تاق هعشب ن دنوې رازید اط قەد رع
 3 زنان 3 مندی مادیفاروت نن اوبا نیا نم( تی اف یانم دوم

 4 دنا تس تنمالات هسعطق هد نسون ید ممه * مادي 6 مادی روداج ۱
 Re ۷ ع ود# زد دهرا هلو ھغو اوهدنا 1:نکیلید

 ۱ روج هتک س سر عود نازازاب . ۷ روش هننفآ غودرد لصب مه بب )یزارش م ؟>رولک ةنسانعع ترغوب ییهاک رولوا ندنرعوب هکر م
 اه rn روند هدییوش هشخافساو ناش ماقتا ا

 ۱ 7 عهد ERR لبا ۍنوکس كتیسو ئی كند نوش م نیش *نننبش
 ۱ كەد بت ءا و یعص كنهدودع دم نیش ۴# هدییوش
 طز نام یک لوسغم هدیپ رعردل وقم مسا ندنظفل ندیوش
 شپوشهدرعرخا- [[نددیوش رک ۴ شدو رر ردهم هدییود

 ب۷ عوز مس اعاتب راک ید یک ید لر ۰
 اس وربکهلبا فاکو ینوکس كاادو ,یرممک كن هیسراف مج *درح[
 خد قوشو عوشو خوشاکار چ ندعشجو نادتحارج هک را دم
 ل ! جز بب و شوک لاحدبنآ هتښشف شب ور چ (تج) یس ظدریمر رد
 ی A هيسرافیازو یفق نانهدو دم ةر ه  ع وز ۴ لار الام
 bz اب ر ) یاعلاوارولوا هدنلاذماو هد رومد دکساپ وریگ هيام نیحوا
 لسعب رد شف رگ عوز اوت یهوزا#مابنزا عد شک دنیاو تفص>

 ا ےک شیدایی و هیچ نوش و ید بول جم |
 | E هد مسا ندنظغا ندیچه اک كنهدو دعدنسراخ ان مچ هدرج

 ۲ ارم یر د ک دیج جوی ناکنک لو خب ت نا

OT EP ND eg RT aA ISI SET 

1 

۸ 

۱ 

۳ 

۱ 



 [] د دعت ملت هک تم رک کک هلبا دم نیغو هل ۶# ءار ما
 | بددیا تک رح یضراع یر هدسقداوا بی رق همه بو نیا ناب
 ۱ ارپ د داخ ەد SEN ندم زی

Kuعوي ارونید شمش راق میمآ یدلوا د  

 ۱ KES نيعو یرسک كە دو دم ی ود ر

 | مدت رهام کش فک تشو رک ائ ناتاخ دو آی

 ۱ غغ وا هه شویم هو رهوکر ضیا
 لي او ی قعد رجل دنا ی یع هلی ءمجم نیعو , نم كهدودم ده

 3 .. نسا ن نشور ةفلندب آ رونید ییانشور ۴۰ مس 1

 اتیصوق لا :یعع لوا ) رد )ها نجیب ۳۹۴۳۹ "نیا

 | 1: یذو مافش قد ییعع قنات ) هسزولوا هی زدصم اکل دنسان

 أ كن هرم نیشو یی مد كنەدودم ءار انشور هک اوج هسرولوا هيبتا رک

 تش) هک ودنح لاک نقل و اض یعع ہارے كبد و د# نو و ی 1

 ییعناطم ات ول # ف ھلو لاجبرد ۷ رغد رد ناش وز لدا م

 | دهاش هب ینا ان هني روش ينهرف هک اطاق رد هه ظ هل وا یاس

 ۱ تافلض» هنس قحن نامند هی یمص تم دو وم ءا ناور ئ

 ] زفساتیاب (تد) یان نیح یکن شور هارو نشور شو ھو نشورزوررو
 یشوراغ یشن 1 ترو دک نم د زا دهد یک ثااد ددرکلت نفورو م

 ۱ غ ورفیدنید هشیالراپ هر رحم انوا ۱

 قع لوا )رد هانم یک اباد نیغو یرامعض كز ەد وغ: ارو كان حور

 ۱ لیع اعسا لاک مالزاب زن عد ناعلو قورشییعع ی )قلتدآ یب عاشوا

perestدنکفا نارد عزا راندوم# سرا وید ضا  

 ۱ 3 #مکبسم یارت ردترغوب بسام کو دستر بش

 لح هل رع هک و سالب از و یس هح رشد هرب نک زد وادم بم قم نر
 ١ ۳3 ]2 3ت ەم

 ]بر ورش اکا
 1 كن هدو دم ے۴ تیا دما هلاماهدن آ نکلروپاک دنچب استدس ی

 | رد بئادو نیا هدسیپ رع مکترغوب ها هبقوف ءتو نوک كايتو |
 دی هیعسریاهو یخ كن هیسراف فاکو نوک كنو نخ :لوم # هک ک



 دهم شاک دن وک نبا * NTT ف یعء هدحوم ءا

 ۵۷ یدک مدل دلا تاب فل هع طخ دب نو اود بلف# لد# راک زع

 ارلا تاودإلا ف قدك ودطب را لاا ۴# تتسا٭ر د ضا جام نە

 ۰ لماع زولك دنا تاب قله دمظق ول ولد یلدا * غوف
 وا یک یذگ دوخ اب ردرون هنزوک عطف سلف هد لود نالواهدنعج نبع

 لب دم 8 ا غ و رف هدانا تا لاح و دام ,طو ۴

 ۱9 عو رفا براھ وب نام یدلوا شزسوکو# ۰۰
 ن لقا 7 رخ ازم فاخ ما ندا اظل ندو هلبای فون شيا

 ۱ و ءا 9 هما لو اژ یالبقتسمن دوم هکنوج تارا هوج نیش
 ۱ م مافن ژهدوب ربرد هک (تی)یمطترتزواک هوایی هللاا

 J هو اب یقه كن هدو نمره زما د ارق س درد هداد عا ۳

 رفیق اذک هام هبن مو زد ي٤ زنا هنر نيغو ى2 كئ هدودعءار و

 1 رو د یوکد نادر تننود دز غ ورمآ ل دنا دن( تیی)روکیوبا نکنه

 ۹ اسان شف همان فح راد ید مھ تدنوکنش راک

 را هقاورسوا 3 ر دوو
 # O # خون هزافو یدنند ره هیواپ یب نزوا بم

 5 هز "هيه نن غو ىد ات هدر دنيز یف كە دودم رب۵ ع اومآ
 زواک هد هنسانعم همافو دف سفن ههاقلاو دما لن وط یعع لوا )و دهلانعمآ

 * ومآز#نا رش ما دنابرد ززل زکب ((لیونتح) ی هظبزم قا ھو راقو ین یات)
 توان هاش ون آهک :زا دوکنکر ه یاجفزیکت ا شواو

E o rk JIO 
ERNE aj۱ یاس حو یرادصم کت هخه یزو  

 چد كاب ید هواسآ خدابا هدیتسراف کوب رد ٹو اڈت »دات نع

 ردروطسم و هز رية“ هژان هگالشملاش و وه زدزاذذآرم ان یتنییودلاهذ

 هدانجءوب هتسابن كسا !یکمزاب وکلا كومو نغفل همه ءاخ# هزابجج
 قدعبارش زا( )یال وب اردب زی باج وا هادی با

 اخو  لاصو تسع دتشنار تبر هبهرد دش ت تین هزاتسج
 ۱ _» هزایماخ (تنب)راطع حیش رد ی ید هزاعاخ هلقلا هرکصاد ءم

 ودم ریه خو را * یورکهزا شانمنمار عب یا یو تون اظیش

 مو



  EESو ۱ 9 ۵۲ 0۵

 ۷ ع اینا ام ندیساره ردا PETE ا
 هنسانععابئرا راوعوروقوخهدس ىع :ردردصهلبای ریسک ك ناه# ندی

 شيا دخ زف ةح هک یسک #ندبسا رهناکر اک جج زشدیاب چ (ټوب) لعام س

 یدنلوآلادبا هن هح ءاب واو یدیا .عاوترا هدنلصا عایرا ماده

 9 یک كنآ نیغیکندیبب رف یداوا ادا."

 هد برع رد ردصم هل لنکس كنه دو دم ءارو تام نب ۳۹ لو

 هدش رف عط ن رد ات ( تدب ) یماح ان ال وم یو

 نارد عابلا هد اتغج « یاب هل راز هثداحدنهنن #۴

 ۱ ê ۴ عارف یی غم لا ندای ارف ید 4 ۴

 ردعن فا وب زرد عادا هدبس رع هک قعادلا ردرببصم »۷ ندن ۲

 / ید هتم ندبلب زف نکل هدهسدا بروم یدعتم نرلنس هو ص ندب

 یظفل ب بکن دشالن هکر دراو یرمذند كنوب یتدهدب یردزال ندا ۱

 هنسانفم عمود هرزوایزو باک !ندیلاعفا هثسانعم كمرسود هرزوا ی 4

 هما هسدیدمزالیدحتلاو .دعنممزاللا هدرا هلب وب
 دز ۴ ن دیک ین كءوتروا ندعاشوپ یدلوا# ۱ اة ۱

 ا رد نص: هلبا یم كن هدو ل٤ و سر او لب * ندي

 | ىد دعت ندنظعا ندیشوب هدب روص یک رسن هد رع هنس ایپ

 اف آ قیس امک ر دس وکعم الا شفت ی هک اماف ) یس هغی

a* 1 1 12 ع ال ایلاثم ایا ؟ردتلچآ  

 1 نالوا: هد اره دغا هثسان#م عالجفا هدس رع ردردصم نیت < ےس

 نداشک ابلاغ ردقاو هلق كالا دو یرسیک كن هدودس# نون هددهم
 ۱ یدعتلاو دید مزاللان  افنآ هی هک اماف)ردهدنتروصیدعتم ندنز

 هردهللف یدلیاریسفت هلا ع الجنا ندنباب لاعفنا هلغاوا هرزو ایسهدعاقمزا

 . ندهجو ۴ ۷# اس هعاع وایهدع غا: ازا لاق نا ردقح# 0

 ٣ .. عا الاواضزاب قیفجقطاامنا# ناز از ۷

 ردن لع صحت یسقم هد وب هلیدسح یب دلوا ناپ ز ز هس + ده ط ۱

 :ردمولعم رلزنهل 0 قدالوا ارس ییعع # قیعح * ردرصح تادا |

 ,١ #غورفتسعبطو لدنيعب نیردهعطق#
ی ید سنوات ی اض ۰

 یدنلو كننفا ن



FOنبوده کک ثدحوادبب  

 ۳ ؛دیکی ول ةکنوح هنسانمم دیګ هدننزو لوقما هدینزعا۴ اون

 ادت مان و یس كئ هس زاو ءان ادیت زولک هدنسدناب تن دن کلن هه ظق ی دب

 ناب قباتنراکشآو یورو زمان نع هلبعتف هدودلادو ئوکیم
 تد اهن مدرکیدو اد یمد# تفشاهخ قر ام لاو دلا تفکت (تس )یدعس

 ۱ ۱ *عازتخاریه كایاداوما ندرک ادیب یند# 7
 کوس دنیا فما عارنخاو نام هیون انس وتدرك

 : کم تان لن هعطق در رک ر ول" كعا ندزک اف قسدق

 کیک كنا یم تفکر شاو اد یش ۴ وس

 اانتخق و الدا لافو ی رتسک كن هدو ډم نما عم ناش دیش

 اکو دیر( تیپ )یسودرف مکح یک اک د لے کن ہم لاذ هد رع |
 اود هد عل ۴ دیس محا هذرب و دیار ج ار هدا رکی وش نازا

 ر ڈر لک رخ نکل ناربد جد درشروخ بزونلوا شیک خ هل ظل

bakا اھ ا لدچ  

 5" ۴# عاعشیعب روند وتو شان دیا دشا ا ا

 : 8 یعق كن هیفوف ءانو یوکس كارو ییعق قهر ءاب ۴# وترا
 ر : )یکن رفحا نیدلافرس اموع هتنناتعم ایضو عاعش هدب نع

eوب داوس زا ون وتار هام تاج ۴ زود بش  

 ا: خن قز ناخ لر زا مه ناو" خرد زاد هکنعس#

 وک كن دہ ءاخو هه كناوو یت کم كالاد # :شخردآ

 اتن ) ی رصنع رارد قژ هد نع كاش ها همتعم نیش و

 بت شیزادنب وا # خرد ینا تچ زاتسداب شیناز راب از کن ؟
 ۳ وا وا ردصم مسا 9 صا ٠ ادتظفا ندیشوزدآ ید نا یاس ۱

 ۱ ی امان ندینخرد یدلوایلرابا ۷

 ۱ دی اشخح عاملا: دهن زو لاعتفا هدب رغ رد رد # نیا رد

 عم عفال رک شخزد هام ےک تت هن نانقم قارات هدرکوت قماتشوا

 ¬ SS ندناک اب هغ روقىدنناد

 ةا دب د وختو بیهرهدیپ عر دن دعت هر دص مندل ند اب ناک 3

 داخ تین كن هعمق ینزکم ییرکی یزال زنم مک ۳
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 ۷# طظاغلا وب ردییک ی الهک ك غالوقتوط#
 تفاطا سوخ هدنظابترالو اع! صمربخ ع انظم وبرد عزا مت

 - ¥ عاعشل طیخ ارم نوخبنارعو نیع رده طف ا ردە هرد

 شو فو یم فزع ۷# نيچ را یدک هدنناونعلوا لرد

 كن هرات هعلنذ وبد دیک و۳ فو لغم ۷ نابع 6 رده لاتعم

 ۴# زا ۷# ید هدانا لوا داد شسنک 4م دید کس هدا

 یی )نات یدک ضا نع ع اعطا طی طب دقلاخقبساک قو

 دوصقم هدما عمو یدروپ (دوبعالا طیف نما نهی الا اف را
 هد.نعح نیع هعظ ةي یوم لضاح) ۱ ولواز ھا ندان لصاح ۳3 1

 نالوا ها هدنبیمع نما طی عد یک ناک نرم ایا یخ هدرو

 ږدراو ندارن تو نهاط او :شنوک هدنجا وعطف وب هکنوج یک شک

 . ۷ عابیدلو اد رع یسانعم یدنیدوزابهلوق# س

 زده لوق ەل یك هدو دم هج ٥ی ازو نیعف قان« دو دم هد خاوه اب

Eزە عاب هلا هدحوم اب ر هد ع هجا رگ هنینکرت رک ی مالا فرطرتلاوق  

 درکه جثراردوخ نزهسدع ام درک هل وزاب دالا کو4( تنی )ی دم ۱

 و .* عارذ زدفدآره مکر ذکی د نورا یدک ۳

 نوبلوا یی رک هنسانعم نوشرا یا« مجمیازو_یفف تاب هست
 كوا)زولکیخو هبانعم ترد مقشد ندنوب زربد عارچ هدیبعنوسلوا یر

 هدنزراکوصنک اردا یا :)رولوا سد نیک بفصوورمآ نقل ندب زا |

 «رددوآ عقرب بار )ردنالب عوتر ثلاث)رذب و رم قوا ید یجاغا ن
 ٤ ن عاتفاو عابتفا هوندیماشآ ك ا # 0 ناک ورا

 ۱ تا اعلطم ردر دهم هل را دم ین همعکهنیشو كن زب نی ۱

 ۱ رادصم ندان لاعتوا اعم م هدیسیکیا لرد عاغتقاو عایتفا هديب رع هن

 hi هطحوم ءا یه نيع كن رب هک درر

 ۷ ۴ ۷۴ حالتی مهرونید .ندربورف ید هغو 85 تدل ل 0

 نا مال هو لاعتفاهدیب رعاك قوت ۲ مرچ ىد زو

 تان هعطد یخ جوایز ی ء ون داش و زفاذکنوج زولکهد هنسانعم یلدا ین

 لاعفامیسانعف كليا ليم كنهدحوء ءاب ندرپ یبیکب نخ باس

 یگدوشآدرموزف#غارفنابیرکردزشدرب ور( تیی)یناهردردس مند

| 
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 هرد هو رداراو تفاطا ید هدن ول رد ظا فسا جنو

 قم ا . ٭ جاراپ ردءعد قراب و هدنزورف یه# ر

 1 ای مس ن دن ملات و رف هلو م2 اندو دم ءاروب لا اند هدنزورفزه

 ۲۳4 لوا )رد هینح»کیا نخور هک نو چب هما راب اه دنوم ءاب هديب ع
 نزا تاواص العب نکل ارشو چپ نع ینا ) نا ہل و قوز مشو .قوزپ
 روصرو اکهدنزو فو .دزورف هلدا یبلف هيد ج یاز لن هې ءا هرزوا سايق
 yo :رواک هدنشورفو دشورف هلبل ادا هب هې نیش نا هرزوا دوذش هد هیات

 ep Ati »موج هدنزوزف وپ شیاهط# (تبب) یاب
 |  ظاوش حب شدت یدنیذآهنس هلحش كاشلا
ieزی البدو یزد یس لنت هدعوماءاب وید كن ەق وف ۲  

 ااو يلا همقک* نیش هدب رع رد ردضم سا هثمیاتعم بات دل تن یکی

 رول کص هد هنس ان ھھ ته کو ترارخ ید مغ كاعد ران هلعش عی رربد

 ان زا اعد ۷۴ شوزخ مدر دیش الفرز یمه( تاپ ) اید م ج

 درو طم یبد نھ كنظفا شبات هدب رکنا كنهرق لو دیآرادیم
Aهل ؛وامونکعیجد هتفهن یدلوا رک ۰  i 8 CS 

 اھ ن هک هدنشماهات تبع كن هع عطف ئچ د رد نوا د ۷# دام

AKINو .ژدل وعدل  

 Gt * ظاطبهدانعءوا ندیس اپ هكا ظفخ یدنید# . 17

 1 سس کلن هدود ٤ نیسو ىه كن هدودپ هیسرافءاپ 9 دیس

 زرد جد ظا هامال اک هدنب  رع نناپیه کو  ظفعح لظهح عع ردردصم

 ¥0 ندا شو لاکا هکمردوبا شع ۴ ی
 ردهم ندنظفل ندباتش هل سس کص كن هم نیش ۴# ندای

 ڪڪ یارلک دید هل هدع رال نازید لاڃا٫ هد رع ز دی دعتع

 : .# ظاکن لپ واریهییک کلا ل اید تي ۱
 | لاسفاو لبه ناب یک راک اینا رع ا

 7 ۴ لائم هط رقرد هثسانعم هب وکراوشوک# ۲ لرب د ظاکنا هلا نون

 دن رع هک هنسانعم هپ وک هلیم هدودم هبسراف فاک *هراوشوک
 اک ٭ هراوهاش رد اوج ناه( تب )یم :دریراوید طرق هلفاف منم
 را رید ید راش و ڪڪ رس معز ءاه ۴# اونو کهنوج کوا



 E ا

  یکنرمیه# گر ردف لنز ۳ رهاب
 ردب رع ولت - خال ۴# یدک ۳

 ۱ را a هدر هاظ هک مدن طبخ تغ ا خزن اها
Sasو  ES 

 هلن سسک كن هدو دو هیچ نیو: ینوکیس كنارور یت كنور چ#
 از زو ىك نەدود غ2 قۇ فاد زا اروهتو بضعو شخ ی٤ ودر

 هلا نون هدب ره هک هنسانعم هلو كغرکسو يارا دزد
 یر #ظاعنج هل وا هولی وجاف ی دلوا ژنو ۱

 “هلم *نیعو یتوکس كنونو نن كيج هد زنان ¥
 هلبا لادو عد كن * دحیوم ءاب دب هکن وچ :زازید ظاونجا لیا هدوداذا
 ناب وترپ (تبب) یدعس مث ندیظفا كين یلاقم هنغاضوتکو ااب
 ۷ تسدنک رب ناک درکنوخ ار لهاا ترب رت < تسد سدان هکر شدزنک

 | سو سرت ان رردانف دیم نا لک یک« دکل امار او هلال

 یدکمدنبتماختب تل هزشاع هعطف و د تعط شذما#یدلوامیات اک

 یدنلف و رج ند هجرت لیس یعوبش هدیکرت ودیسراف ید # یون
 ۹  #بزحردفدازنمشمزرونیدراکین هکنج # ۸ ام

 ا تب ندع هللا فاکو یقوکس 2ک هبسینح ءاتو یک كن هنینراف ءا زاک
 ناریلد نکس ژاکت هب (تس) یدعس ج زرد تزح هد رع لادن ۲ ۱

eme:رد زنا دت الا خك ءان 2 تس رف ناربش دروان  

 9 امت هر اوا ےھ ید ر تس هع | كنج یچ دال ۲

 | هلبا نونو لا دو یز هرسک كنبتدودم چ *یازو هیقوفءانوكنس در ۱
 ( تدب ) یراٌ رک اشلریدیجد ظا هدب رعب ودانعو كند مع ردرد ص
 هاظام چ تبت ھل هی شی هراس تس شنا دز شناخرک نیکنار

 لوقناو نا ذکر رو طارد بب لع رداص» ندناب لعافت هلا هرةوف تاش (

bid t1۰۰ ۰ و۴ ندشزادن هفع ان وآ ندو والت دیذ# ,  

 نل هشماخ هع_.طق ود قنا وا رادبت هکنوجردنک سعردصم #4 ناش زاد

 زولک هنس دا تاب حل هن طق یا ! قرف ندش یدک هد نسينا :

 ٭ طی شیب هدانمو اک یک یکی نام 4 ۱
i rêneا فرع هتنمافش ندشرادتس  RES 

e UTA E AA E 



 هوف سو حورح نسب ی يلة بواکدراه امور دد ار مر دج ند ةا ی٣ لح

 اوا ړم هجا وابلقو بیکر ر هلبا محبت وخ هدعب رواق حج ا

 لقو نیکر و داعتاو طاعساو فدارت ند هبوب» لامعا هدنوب دجریدمت

 دنوخ الذم ردنکم ندهن وکه قشز یک لح ۵ لر وب ید ریوی

 ولکود دوم ندناو|ینعب هرطقندنس هدید هرس :ه دعا دابا كنف

 و اقلادنخ هزازو | فرح ترد هوا طقاسو ج ورم واو ندنیلف جده
 نوح ردددع یکی ناسفط ید دم رولو ا د دع یکی ا ناسعط «دلچ بابسح

 ۱ درب و ایم هدیاسی>یهو هلا هدید هکر د یهو یص اذترددم رپ ې مظان مسا

 )هنن ناش داو طظاقساو هراعتنساو داما ند هب وب**لامعا هدن : وب هلو اب وب

 ِ صص هم یخ هع طاق هيام ید ریحان لاوس )ژدراو

 زوالوذ ینیدلوا زوفط یرکی هج ودزم "یج#" فوزح باوج )رد هن

 ۸رصد ف صد هروکه نسهیدلوا نکیسیمرکب ردة طسو نیعاط فرح

 ایه لوس )ردبیپ سفت طنو یہ توپ ید تابیالا ٹیح نموردءقیقح طسو |
 وکه هڪلوا فح ط سو فصا فصاو رولوا هن وک ه هجلوا قیقح طسو
 رج لا: جد لا مالو داده یبرافرح ك هورح یاسا پا اوج زولوا

 خد یدعدام یکی بدلوا فرح ز ؟سزوتوا لیقام ك اط دا باس

 واوا شلو | قبقج طو نیءاط هدنروصوب هتسشبا رولوا فرج کس زوتوا
 دهجاسد هرصانع عیابط یک هدرفنم فورح ییدحود نم یورج یجدمه

 ورا ۰ نوا بیو دم هال لوا e هوس | ه دنحرش دا

 مرا

 مذ فطن لاوس) او قیقح طو یاو یخ ردقتو هت هلا

 فصل فصل ب باو ۳ ( یدعلو ا رابتعا طسو نع هدیدنلوا را تعا نوهن

 کا لاعالا ۷ هن اک هلخلوا یرخا 4 هنر و فحطسو نیعرورع

 E ..یهفاغ یدلنا تب اعر هن وعم
 8 3 اف نك نر ەم هاند ہک ظردهعطف#

 سرب رت رتادا a ۷# تایی



REY 
 ۹ € راف باو :CE nina ه

YO REEقولد دن هلنا ارزو یه هدود#ءاقو ی  

 | کد را طزهر ا ولد داوود ایا مهد رع دا
 و ول دوخ اودتاناضژ ناو دیاب تیلور ید

 ۱ یون یر کشم قوا هتقاشب نوا چ لمجزب ژو زا
 ۱ یاسر ها مغ زاك هد هنس اتى سوکو فو زنان

 ةيشانعم ةئکا طابخ رب كلولدو یو زا درو
 ار (دیابخا مست لا خب یخ ) لب میکنن یک £

 نو SR رداهع 3 بت اد )مر نسدز بخار ید هل

aR KC 3ها رمال بته ناتو یزشک تالا دو ی دهد  GC 

 جک لا دز یر دام لا رداد ضس ی اشر
 ةا قوا اردن دراز نایک تزویعاوب هدزلتف) الاغ ید و وت ۱

 زهفا ندهند قرا ندندز قحروا ندز قرف مكا نی ن

 i Aj) 1 ا اه نکا وبلغ اوف ىدا ۳۳۹

 هارو ت و یابلزق هدا سحر تارو a زنم #
 ] #وارهو وز رک ن کاو ءاغۈغ »2( تى )ىۈل يک ۸ ری

 | ءا او یرسنک قناه هدب رع عوض دکر شب نی وزب زانو درکرب ش
 دمه )نوع رک کا سال نم اغوغلا لاۋ زرد ظ اره هر

 | رل ۴ ردتولفم تلخ لج یورک ةد وا هر ۱
 یک اعوع ارو ید ئاز 4دجوم او یّوکس"لاولو یف ی ۱

  ردروطیم ریشو ۀپ رد ی هنیکناله> لنهرف ھن ےس انعم ےہ
 _٭۴ عور لدرواکو د کشا رظخندمگید# ۰ / ۱

 ری جم هدینقح يسا لرب نم مان" عارتصع کیا وب رد و
 j وا 2 تو او ار جسد 4 9

 د یوم تب ال وعطف طق 2 زی

POE۱ نار ةئ ولد ی ساب زوک تار دامس  

  re ntودنا تاب "كن راق ید نوا ند باق 1

  یزوتوا وید ناق و مع ۴ ےننا ۴ر مول دہ ۰ هر
 . جارا ااا قیسدق لو ی راک هد ماس تن كاش
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 رک هک ییئوف کوا هلبافو ییا كن هود تفاکس(9فو
 4 :يرنه شم رآ ید هماهو عوض هلنیعو واوو هیلعم دا ع# 3

 ر ڪرو و ج زاد ۴ شرابد رادناک ل نيدو تلم

 9 او طو ندا اج: رکدایشیذآ هج ارپ 9 7

 مک هود طاوطوو عددی اد آرش شا ۳ ت
 ای هس چیک ید نه ر دهم روب ایرلا نکہ طاولچواا نپل فتوی ایا
 لک بش هکنوج دواوا مر فصو دتنان-میملوااراکشآوآ
 4 ؛ كیودو ید كنهزمه رکنا یی د هدنعب اش ساب ڭىن هعطقولدآ

 طاح ر ما ندخل ند رکن ار نمى ءازو یر نکن دود 2 سران فوت

 دردضم مابین اتو رهاط ندب رک حکم لغام مدا ةر |
 a .. ۷ مهردفدا رخ هب کم زف ماعم سط ا :

 ام شم هلا معو یر هصق كن دمع ءازو تاف * مر

 د دقو هب رک هدبسر ع بک هنس اف م ما طرب و ره ید هلا هیسراف

A |۱ 36 ان دنا هکلکع وب ىدا داش ایر  
 رد جنون مون یا هدب اا

 ذة دوادم ٌةسراف فاکو ۆك ائلادو ىن? كن هدود شنید ماکداشا

 اکذاشنیدیاذغاکتیب ) ییئاهالم "هلانخرف رفورورسم هک هلی نو یف

 دهدنلخاد UCAR نک یاکدنک یه ج 8# اکر
 9 ردك نو اغا نیک دراب ین میرا پک : e و

 @ ازا ندیر وای" هلن ONES ۳۹ وا

 1 :نازید رل صو ن ںیععو نواتعه هد اتر : هک ی داراز دلتنعاف

 ٭ طاسقا مه شعا كیا ل دع هم د ندرک داد
 ئال ۵:تتابعم ظا( دا هدننژپ لاغفا هدس رع رد کر قردصا» * ندڑکداد

 دن لات تای كن هسنهطق. یمکیآ یزکی وید تلاععا داد هکنوح زدطیبق
 es تب كن هسعطق ید نم رکی ید غیا درک دن

 . ما طبخ هدیدارپ هکلبنا زولنیدهبس اولا ا5 |
 د هدودم واو و قوکس ثامالو ىق لاهدوندس# دن کدوم ۲ اولا

 كلا شعلوضاح نوعا قعدوط ناداع عسر ءاهو یر دررهق سو

 نانه كتهرف یاد ڪڪ یک طخ هدس رغ رارد ید هرات

 هیچ و و سس سم جد
 هنکیا



 شما دف هلن یی EN هی :ناردد
 ۱ HEEE لاهو یخ كيهو یوکس كالو و ین كنه ذخوما ءاي

 ۱ # ناسک اخ زادنادهوک هپ ۹-۳۳ (تس) انالوم تیریذیج راررد" شا زر

 كنهحوتفم مالو یز ملک ناھ هدنسزرع 2 ناهنادیکتروخ هناخزا

 ترلضح هکززاب ب هد هداعسلا حاتفم هه اربد هدو له هدننزو هزوش )حدی دشا

 || راستا صد رعد ید قداح نهد ةفوله هددقج لع ترمضح 4 ۱

 3 ود (ادکن الا جز الجخ یذلاو) هر ب هب واعم ترضحیجد ینع ت تر

 م امار لب تایل یضررلیدلناباوجت تارپشآ رضا
 ا 2 2: < اه د انعم وا شا ر كتى دش هب هس وک 73۱

I:فضصو نر لق جل م ۵ استنلس: 3  PPE : 

 : یبعسل ¿ن نوا ! وداع. ان هکبوخ زد هیفرع تفي ۳

 ب دف مجزا لوید لاعص نیز یدک هدنما تدن كنة

 | ید: طا ت هلبانوئو یرممک تنیس هب هسوک هديب رع )رول هد
 | واک وک ۵ میس یقه یویشکز ویران« دمو ۱

 ۱ 1 . ۷ قانعا درولنید قنا ارفهعال وقه رد 4 ۱

 یرلکدید قالوقهرق نا فاقو یر كتۆتو دود ار تا قا
 هدنفارطا كنالدسرا اباد هکردلوفتمو رارد قانعو فن هد رع هکناو

 راک ینیدلاو رس اکش وارا زوال هنری زد ل
  سوساجار مش قفارف(یونشم)ر رو عاش ےک هتنروتیدیاادغ ندنس 1 0

 ۱ ربشنآ هک هک کد نکیم یدیصوحج 9 هدوع قدیطار مش فشن اه

TEREردطوبضم هلبانولو غد لنیعقاتنع 3 ریس  :]| 
 ‰4 لا طع یک ناب ریشرد هد نالبنرآ یوا # وا

 روک مد دباس تن كد هبط قرب قرف وید نالدبرا "رش هک

 ییعع هل! نوثو یر كنهدودجم ٤ هرس < مای و كا هیسنراف ءاز نایژ

 ۱ ۳ ةسزاف ءازو نولوا فاو .تفعض عیش د رعرھ بیهمو لا

 هد مرد آخ عو نا 1 ار هند هتف ءاک و لب هم نب

 وید طاخطع نددنفق بشم هلنیع اع هدف نان رب
 ۱ یارب رل

 ناول هل نآ بسه هدومن # .نایژ ریشوح نادیعدمآرد 8
 بن هل واع وض یس د وکر ونید هنشوق کو 3 0,
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 رداکد نوا ۱۳۹ نیسو هدول ورف# ردطوبه سیال هتنانحم |

 یدک هدا تیب كن ةعطق ید ی رکی ویدا كن درک < هدنحرشیجبابم .تبب كنهسعف ییچوا يکي فید ین انشاورف
 شاہ ا ره نتشارفا هفمر دل اهیدنید ۷

 ۱ اعد انا هدنزو لاعفا هد. رندر دصم هلی كل ماری ه د نس ا نتسارفا

 مرزایهاونمهج تب) یدعس عج زیضو نیست
 : ز۸ ناف

 ۷ تیاناسآ یشباهداند یکی برایز ا نتشاذکب ره زاسب

 ادب داضاا ملکت نم جمعه نا هک دیر اضم جرم رد هجرت
 امو مج هب رعداض ارپ ز یدرویب_تراسشا هنفپ مش نیدج شبرق نم

N.٭ نضایفاناسل نزرادس مالا لمس ۴ * E 

 ص سصرغ#:# ردي رص لوعغم#رمالا ۷# ردرما ندين لمس

 | طارفا دشتی وجزاك اطرد دیا 8 ها قب رش مس لانیلاعت نج یک ب اھو هدانعمو نزو * ضایف #زدادنفرحاب
 | ادا رک # یدک هدین اونم لذا طق لب اظ رد دعا
 ب هکنوچ رد کیم تنسدب وح ۴# تاودالای قبس اردا ر ۱

 نم اد تگ ا یدک هدنسنات تب كنا واغطق ىچ ۋا وبد لزوک
 1 Ê * و ڪج ر 11 تاوان یس اک رد طا ر ناداتسارد هب ردصم
 PE نق ردقر ظ تادا هحوتوم ؟هدحوه ءاد هکنوج ردکعد هديا

 ۱ و رفت رص د * لیارفا ۴ نیم تیابهد ین دح هطنشدلاتاودالاق ۱
 ۱ طارفا ہرے تاپ ندکلل و کا :هییعطق هدایط ف فرح يئعم نصا: :

 ۳ 1 i طارصا هد » نع شمرونپدراچ هلو *
 ۹۹ هلا ارو یک لت هدود۶ مو ینوکس لنونو یف ناه # راه ۱

 رکیدر ایجهز (تبی) یا س جنو لیبسسو طارصو قیرط
 ۱ الوا تالش اهدب ابحال هیت ۷ موب وزر ناردن جک هدامورف# مور دمآرب 1

 ڪپ ندربربارب هلو ,بوعح ندل وب .هدسافو و دنساذعءم لوب
 رولکهدهنساینعم سورو تولسا ازاصو راربد قاثاکا هدر کر دک موم

I۴ طا طشویرو دهدیموهعم هعد ق !ةازوامع#  r۳  
 ail هن رخ آرود نک هډنعبار تیپ كد هعلعد یب رب یکی روم |

 اک ایش 1 مر :n قاق غزوا يتاليا |
 څخ 1 6 دی > `®

 تھ 23
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 | ی تار ز هکنوریرولا هنر س انعم یعک ۴ نا

 . زرنخاد يا ESSE ES هرم ی
 | ردنا ەش یاب کب عیار روال نز ؤا دوان اتا سد

 × شارىنى ەش كۇدزلاپ مطا
 کک "یم نوت مالو یف :لخ هد وهم زیرا ار

 ,ضاب و. چب رازید مطوز دی رجا هک ناتي او هغ اب هل دب“ یت
 رب جد زب-أاق بودا برن یدو رعایا ۳ ڪڪ

 1 <¥ كمن لوج ونشا هک یو نلف اتم 6.

 انار نر ىلا شو دری نوک ناه ناشاد
 كنون هاکن هکنوح ارد ناسا هام اخخ ENE تربص

 .هتسانعم ڭكغزۈكو ىدا ؛ه زاهطا كناهو خد كز دود بسر اف فاکو یر کا

 ترت نهه طف اس نوا و د قع وط ناشاد: هانم و سد هکن هارفذح ی

 فا مملو وکلا وین جا( )یدک ۱

 د لصاشج اماکن انهدنادآ رب یعنی ۴ ر ١ زد و ۱

Nاي تیک لا هنساشم آرم و ناشاد ر 
 

هرامطا هاش کس قدنلوا فذ لا
 تإ : كن هعطة ی رکشنول لب ا

 قا ردناکم مسا تادا اک زدردص م منا ندنظفلندیهاتب نیک هدنب 3 اس

 ۳ لنا« زخه تشک 9۴ شاتضا دنکرلا تاودال !

 ` Kae وا صم خد ندب رف یهنید هک ۴ هدب الا 7

تن کت لا هدوترم یم یارو ید وم دا نده
 ندیکم عع هر ر

  (تش ( یز وس مکح رارید صم ندفعا ت هد رع كما ین ۱

 نامز رھ ی a5 مرک کن خداو
 او بازا *

لک هد هنسدانسم كني و نقاط تو کش نو مدیره ةا
 رو

 ۱ 7 # شا عو صعردوام ناز رک مارصایو 4

 قارصزدزدس رنک كنهدودم دبج»«یازو وقف تا هی ز ان فک ندبو
 لاک ضتسعو ضعندفع انها ۳

 شک( ( ید

 | ند که هبسراف ئاز تست زی 54 تارا نعماک# قخ ت یاتن

 أ لوا !طابهآ ندرکورفهمردنبا دلو Rt bi درا اصن حس

 طاها هدننزوت لاحقا هدر کر دم * در ور
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 روم ۳:۸

 وکلا هرخ آر تمامن دن دیش مت كنار شعر

 رغ یمه مروا قر یر در دم با هانی هق اچ كنم هاب داد | جم

 ار O OF SOTTO اعدام دکب هدودع "رمه
 راو وا اف یر دیری ۱۳ ریتم چھن مروا قب

 ۹8 ر3 زاد تارق کودک د یو * ۱

 ی رور د طازة * دیر هک یدنن رد هزر نزوا رق ك هدو مامر

 ۱ 6 راه قدا نازو س ادعم هش و هل صقهدس رع لاغف هل. < كنا هدنافرراد

 ودزرللهگتسم كاب , رانعم ید رق هرانکی دنقرذص هراصعیدنربس ساک

 9 نضارة »1 هنیدآ ص قم یدنب دو دزاک 3 ۱

 ١ صدها كنهدو دم نا دو یوکس تانارو یف كن هدودفاک# و دراک

 تن هلن نخ یعویش هدیکرت زد زع ید صعم را رد ضارة هدنب رغ

 ا جا رخ و ڈاک ی مه ردنزال یڑھک كوم هدس رع نکیدنلق
 د RFC یادت زف ناق بخ ندصمو :هنسانعف هنس شلوا کات و

RI:د £ نزوشز لاق هراز ر دغی دلآ ن روک یا  / 
 وفا زوم یر لر نو میم هراس

 ۱ روب رس عونرب رنک ودنه یتدمهرد هنشذ یتیدلآ كقد تروک شدانعد

 و اکهدهذس انع«باخیکهدرپ هنس انعهطوف ع ونرې رونلشاهدناتسدنهو هنسانعم ِ

 # ضارقلنا شا قلآ عدوا مهكشاب نصرا
. E: 

 یز ىد ناز هجن یش نمشو كنهدودم هدنتختوم ءا كشاب

 و و ام یعدون الاغ هل هاو | هد دخ تغ
 ۷ نقر ەدا توا مه رذکعد یبزوک نابم ِ

 اینو رو گندم داف ماش قدر نی

 5 و دال ت ردلغاف متناتاداناب زولک «دنرساعتدن كن هع

 8 اهج يور هر دشدزکزا هک # نا هدنودز ترش هوکن آب (تبب)فالج ||
 i # ضاعاو ج واک ی دلو (قمابقزوک تند مه *

۱ 
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 ؟اوسک عاقل ویز هناا دود ااو سرخ ضاک + جوک ِذ

RAد جا هدننزو لاعفا هدییر عربی یزابقزوکشه دیاد اتعم دوخ اب هلوا  

 نآ مضو نی هدنشک ۴ مبنآردنا یبولک هدوب رکم (تس)یم د
 ۱ هلی واروطا سد نات زر ی یععابولند# " E ی
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 E كنيماظ یش ر.دیاهب وقتو دیسک تير مظان هدب كف
 oa نب هاش كبك صقر * دربم كته نیز 1

 2 صاتر هیداو ازكى اب هینب و هک كاحوک ار نم

 جو !یمرکب وید نوب وأ ێزاب هکنوح ردلعاف مسا ضافر نم ۳

 کرل تودیع اکیا كن ط

 *تالعف ناعافم ناالعف نلعافم ۴ تلا
 نلعفتسیم ییصا ن دن د ازسچالا نهم نتج ره هبطد ول ىت

 ردراروص:و نوبت هرکن ترد نتالیعا

i٭ صا وغ نیت رهوکر ول وب هدنیشازرح و ۴ * 
 ماها نال عنصر ظذ تاعا دمه ردراو نسخ مابهیا هدنو

 ر دیسابنع هنیرب رب صاوخ و رهوکو رحم هکنوچ رد راو یو بسا
 + ضار ازا ین هییس ناو ) :اضردهعطق # . فا

 دعطقوپدوفوا ناو ی رک یلثم او ده م ۱

 و یرکبویذ سکوک هنیسا# یدک هدنیس اب تس كن و

 یدک دناو تی كن ەعط یه دروود سوب کیه * ید دینا

 یرسکو یخ كرمه ۷ ضازغا # تاودإلا ا
 دوخاب هل وا ییج نصر ع هبا هم ھ٥ نیع alata ةررب ويلا: هدما تما

 ندی مغو ندنهبح نضرع ها هلمهم نیع هوا یجج تابضم هل هم
 هنینانجم لاف ند ەعتمارتاسو ندربناندو مهاردو هنسن بالو !ضراع هسا |

 تس ضارعا هکر دیلباقف لره وچ هد هوو هیجالک ب تکی سدو ۱

 كاب 3 مکعب تالوفم هد نوزاوتشب (هج طق هقمان) رد عسا تالوة

ANنیاونفمه # كالءو عضوو لاعفناو لعفو رهوج  
 یلاخ ندضا را هنیبنوقو اي «هطقءدنتج دابضنعملصاح کو فیک فاش تفاش

 # ضامرا ینو رعیدلوا نتخورفا قوام یو
 ۳ ناول عارج هنسانع»ققاب ردردصم هر مک كره 9 û نتخورفا

 عارچ 6 درک ناخوسغاجوت یشع شد از ؟یش(تیی)یدنچن لاک نوساو
 ۱ داقیاو ضامرا هدننزو لاعفاهدبب رج # دریک ناخورف داربیز بشنآ 5

 ردیقآختشا ذخبأم ىد كناض مز ض هر یسی ال تاض مرا طفل لربد لاعشاو

 است ته شخ سقم ایز
v3 چ a 
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 اس ردتلآ منا رنا 2 ضا ۴ "هرتسحاب لا « درکور یوم

 زاب لف لمف هل کف كنون یردصم رد هنس دوهعق یرلقداوب
 دنوعج!دلوب لبو یراکحدید هصعان هبهطسام تح هساضم

 وار سم. ۱ اغ یعبیدلوا ی النکنزهیهیرکناوت #
 هلن مطظخا نکفاوت یک دای ان تبب كنه لات علاق 9 یرکناوت
 ريد اغ هال غ هتساسنعم تالنکنز لب هبردصم هی ءاب هدنرخآ

 ۷ ِِد زهاص>هدکان رکوز مه رود هتسخهد رکوز#

 اھو ین لند یفوفءانو ینوکس ننه مجم نیو یف كز هجم اخ ۴ هنشجخ
 الفا یردا تهم هدب رف کرد صیصخو سلقمهدنب رع هليا هیعسر
 يفنا لع نوروب و ) نیاسهت قح تح ند واظل صا ص و هصاصخو
 ردپ و ره ځد هتشحا هليا ههج»ءانیرسکندشهرودب (فضاصخ ےھب ناک واو

 ۴ چوعمو چکر ونبد یزکآ هلوا هک هنسنوش ۴
 ںیاتغج سو جوعمهدب رع هک نان عم یزک | هبا ججو یصف كفا ےک

 و۱) رولک یخد هيانمم چ وا ےک هعشب ندنو هلعلا رسکز رد یرک او یا

 رک ناق ثان )اربد یخدزک هک یسانف یش ین )راررد نص جہ دب رع ہک ج رک
 ردجوع ێا ردي ع لعاق مسا ندننابلالعف جوضع#ر وهدی :زکایبوا

 ۱ ص ازاو ند نک ت سار ەك غا یزغوطید #۴
 ررذ عوقنو لب وضو صارتا هدنن رع ردبک ھر دص» ٭ ندرک تسار
 ندرک ۱ یدک هدنساختبب كنلوا طة وبدیزغوط تسار هکنوج
 8 افا *-صازتا# یدک هدننهاب تیغ كن ه٤ ط5 ی دن ییرک ولد.كعا

 ۱ ردیاوص نە صارت لف كن هءفوخ ءانىم ال ردس رعردص م هدننزو

 ۲ ۵ هدانعموا شعا ج ص د لاتیدآ لی ز# ۱

 :توقاظهثیراقمراپ رلکج وکهک لیز ها مالو ع كنهدودم یفوفءات * لات
 تشک كيرحن مظان ید وب هتشپا رلرید حص اکا هديب رع را رانی و| بولا
 هدنماقمنعموب نالوا رظن ديس رهدراتفل هکنوحردنذط الا یکیدلیالحو

 هنیربرب یک لد رادیا صقرارلصاقر هک ردقبط لج وکی کیا ندجیرب لات
 ردنراتع یادم راربد یجد ةراب راج اکا هکر ر دیا كتهَآ هلوضوا توروا

 زاس فو رعد هک نجر هع حص ید هیدلروکعح زم ص ةو ید لب ز هلییع
 ےن کل یدلروکمرصن وید لیز اان ید لوا رک د وید وهل تلاو

 زدت
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aابا هب ع ری دآ كيان ا  pk 
 نەي ه.هنسانعم :كي را ءهلب. راهب تانهدو دم جم نیر نک 0

 یک كنو نوی واک كنمدولع میم ۷ :هنیم 9۴ روزلو ا قالطا هنر

 یرسصح لا ترمه مدل درع هندی اتا را »یک ا ویا

 رد چبا ځد ولا ورت اراق نلوبذ ضاجاهليديدمشب, بلنه دو دخیل

a 3ل ل, دا صابش هلو | يه هی هتل زو ا یدتیدزآرد  

 ردهانوک یلب ام هنساتعم :لب وط. ةکنزوآ لب رہ ہک الاد ا

 وراز کف یھ کر کی زہازک د کا وک (شدپ )م

 |( ضصاتش هير هسهق !E كنم نیش هدس هرع ۴# زارد

 | e رات بیست مد بسم راز | ر دا ده دلم یک

 ناو × راف دارمهلباروز نالي یو | ورک 9 کر و

 | نرو هلا د مع نیفو .یر+44كنهدودم ءارو كنهسراف فاک# ع

 ى مع زاید ب کز نو زوبیپ نه دنس ام نال یکھو

 ى نا کیر تسهاک زا غ و وک ۱۷ ناشد نب نیر( یا

HET1 ۱ ۱ ۴ صا رج چد ها هی هل الب یدانزرعوود ۴  

 ۱ هنس انعم صا جو بانک هديل رع رباتیک فصو #۰

 يفادص قش ر i ۷ نجراز هلکخاشربا هدشنرعورد (تبا یو
: 

 [ هدننشاآ تس كنەعطق ى دیزوتوا وید الی عورد ایز ۴ a .ردرکب

 هدنشماخ تب لزهءط ئیش نوا هدلاح يغیداو ییکرتضصوت نرو

 نک بانک هدا خيو نذو با هلم داعب ضا رج ۴ ی

f2 a1 * یک د عج یدنیدهجاض نالو اقچ روفزکب  

 اص قجروق هاء كن .دودم هنبسزاف فاکو یفق یانهیقوف ۽ ءا ۴و %

 عمان ازک لریددعح هل هم نیعو ی یخ! هد ره هک هنا

SISو  

 ] رد ورم هنیسانع+ یوم قل لیا دوها ازریمدبنتضو ئوك و كنو يواروکا
 ¥ اعیاد هنشن قچالوب لیقهربج ىد 3 ا ت

 نم هبيعمز ءاهو س کل ده م ئازوت یر ہک كنهدودم یراق ميج# هری 1

 یرلنتش هدرخو زروپ لیق هلکنآردنلآ زوم درب هک هنماسشعم هرببثج
 هاربچا طخ نسخ رد هدوب (تبب) یماظنربم رارید صام هدب رغ راز

 1 یر 7 هک ۱ اد 4

5 
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 ب ) ناس هچ اوخب فن شا نهم شو چن تماصضو تک اس نە دزنا
 اونو 9 ناج یا ین رم نت ارچ نان اج بک رع هش ناورآ

 اکو د یمپنیکرت یانعم * يهاربه تفای یهاوخت زبشوخ نی زا تفر
 / نا :ةکدوچ رد هيا اهم رس سوجن !!رنطجآ هدف زعاما هتسانعم کډ

 زد مو جرف هدز) رول ڪڪ دلو تب كن هبنمطف ىد قق

 ۱ ربلوعقم مسا ندسلنمل ندز نرابکخ هد نعرا س تاب

 × ینازابیداقا رویه یدلوا

 رکن ود رومی ناراب ردیلع كةلرومغب هیدن ایت اب ي هدرا * قارا

 دربا هجات (تب) یرونا میکجچ یدک هدنپانس تركن هیضطف لب

 | اداب دشک دیش روخ رس ناتنوا * دراب نارا وخ ةکب اش ناک

 ۱ 3  شوب لب نایک هتسو بر وا ا

 ازدراو یرا مسا یر بغو دجارفوشوتوف هدمور # شوبالاب
 وا تسا ین هتسات ههطق هد هح ول الاب هکنوح ردینکرت فرصو

 جن مکس رد فف .لعاف مسا دوجخاب سما ند ن اظٍول ندیش و سو

 یدک هدینسسنات تش لر هع صد یکی یرساح

 ۲ ارور تفت `¥ م كش اغۇ دنکن سهلتت ویا > و

 اب 5 ۷# سورفماردوخ اكو

 ! اد ےک هدنشلانو یضیلات تىب كن هعطقوید ملی وب خمیر
 دن دوخ یدک هرن یا (ثیت) كىم اخ هم طقوب د ساق هژاک

 لنا رفلووفم تادا ٤ار یدک هه ار تب لنههطق یجنزوتوا وند

 ف كاف ئاي بصءزدرمضاحب ی : ۷ لورم ةنکرلا تاودالاق

 تاداهحوتفم مب که دو هساتعم قعاتص رد, ظ هل ندیشورفآ

 م نسبا تاودال ی قمم اخ یل

OEEده« سضانیو لاو ها تسیف صدها دانه  

 د عع یاص# یاد هنیناولط هخداز 2 دد “اا هعطد دات

 ۱ كرما ثناوذالاق قیداکردطا رٿا اوا تسا ۴ شوش ەھ

 در ال متنه ید هدزاسشنا ودرابب رع ٭ ساخ و صااخ# رهان عع
 خر صاخو صااخو ابو قاض ندداض فرج عم لصاح)
 ردفا :نطاتبا ضاخ هراس ضعب رد دبطق



ir ۱ 
ret۳ ۱ له سویا مد  

 9 دیدآ تاراش هدا: لوی هد شه

 یتهاوخحتنح ردرک قا ییقاسهدن (تس) / ظفاح مس اوخرولک هد

 اضبابآ ارشنیعع هلع كو٣ ۴ لد رولگ هدهنسانعم تالکو

 | هژکمف بازاره نکلاضدا تازتش نعع#هدای#یراکساااهبا ااویهحوب
 هد هنس انوه هاب ید ره رب دهد هلو ات نودمزوآهزان قحا نل د

 تتر ەداناز دهد هدب تن سکی ناب هن نوش نوح تس یاس ی
 رازی درمق جو ربعارح" هیارمش هدیاتخح تار ارش عع ینان# هدانهلارب ب یعءلوا*

 ی حوبص ردفوجح قق یمیمایسا هدب رج نارد ج ہر رع ییہ هدب |

 ٭ شونه همجما هاکو مرج رد هرب ۷

 مرج نم هل دیر ءابهو یرلدعف تند ج» یازو كل ناجم ما
 # هزم رهز ارادک اپ از ادوخ قالخ .(تسس ) زا طع میس اطخ و «

 فا مفصالا بناک)ا دارد هیانعموب ید هد نع۶۴هرب ردو لاو زد ر

 ها زدر طاح ی ندعوا ندرش و نک هدنربخا تال تی 4

 دطیسبلا و چرم رك. ين نادا وک کدو اسان

 3 ان وکر داد لب وشنتهزوس ۳ د ااا

 هد.ب رع هس ا عروس هلیسکعو یف: EES ص كس هو

 یاد محش ردلکد یک نفل ردلمانش هن زام سک ےن ینضو نیک

 * ناسک "مخاو رپ تساپ ادخن دچک نمی هک هاو ۳

 اج دمه یذ ت هدا تس لتادعد اس 2 هعطق ون هدحو ملکتم عزا

 * سو سجن ىع نییوسهدز زن ۲ ال

۱ 
1 

 : خرز هد زعوهدیترافردش ۴ 1

 : هاو تک: ناجا لاب حا لمر ا سود و نا

 قشم شو شوبرا ارش و ۳۳ ۳ هاو ئی

 ۱ ماجوهلا ی خد مه ارال اص م E ی توتات اکر بآ 7 ۷

 اوت اه لب شوددناودن شوخلمو چل( تب )طاها

ما فا غدق هف# یژابطصا نا لع ار نعو ( ت
 ا دعای 1۳ لونما# رب و 

 | یکت,ردلع اف معنا هليو انا فا هشینحآسعآ نادسنطظفا نتفکای وا ۱

 ۱ جای رش لا عج راف یدک هدننناخ كەتا هسهطقوید الشاب
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 ر ڪانو یورب وختدکنا (تب) یدعس مس رولک هد هنتانفم

 3 تسدهاش هز و رب ماخو راوشو ڪڪ بی رغد

N3 % شوك ىد ردفلوق شوکسهپوک#  
 اكل هدودم ذبسراف فاکضو ینوکسكنونویمق 0 * شوک
 ناتفح رید طرف هد ع هن سانعم هب وکی کر اوشوک هليا هنيو

 + شوه نزون هلیعض كل هدو دم يسرا فاک ۴# شوک ۴ رلریدهخربسیا

 ire یان ) ردوب یجددایمهدهاقموب هشع اعم قالوف ل وا )رد هیانعم

 کم هه الخ تام ۶# روما RT سا هییتشرفرپ ثلاث )هل وغو

 ۲ ب لرع ینوکوب هک ردیدآ یوکی درد نوا كن 4سم“ روهش عبار)

 راستا و رد یعع سماخ) راردنا زا تبعا مظع تو دنا

 ۷ روتید دنم درخ هل فع بحاصا

 8 مد كنادو یرسک كنهجءاخدرخ هکنوحردب وساهمسا#دنهدرخ

 بکر ا تاودالاق بس اک ردتبس تادادنم) تربصب و لقع ىع هليا
 9 11 %3 سوه یءد یاتغج رد ص وا هلع. ۴

 اکر عملا نا ذک لفع ق٣ هلرا هیچم نیشو یم كنهدودمءابه ۷# شوه

 هنود لسعع هجرک ا سوه هدب روعش كنه درد رد اتغح نلیصا راریدصوا

 تقی همیار هلا تشک هکر دتناعرب رولوا هدنارو تالفع یعااما) زردیا

 صوتو هدایژ هدنناذ ودنک لّقع دکنوچ راردیا زبعن ما هدیب رهن دض

 مش ردلم ان یلسح یی دروس ویدهلوا عقا او تلعرکم رب یطف نا لو
 ۷9۲ ,دشاب هک ی ہک ٭ دیبا ارج رسول نو یه کمد( تم )یر |

rg 3% 0۳4 ید هادم چو | شوه هوسا  A 

 ِ ۱ حو لاله هک یا حور) يتعب ناج یتعع

 # روند هیس ارس هنا صفن تع

 د هې ارس میام (تب )رعاش ناص#ت لغو رب یک ۰ چاینا

 دیو هدازاشاب لاک # ناد کور قلخ دیو ترا ۴# ناهح فارضا

 ژ زجرپ ردبکس جیبطفا نا رسیب کد دو تودنا نعاخ فرصت یجد

 مسآهداسعمو ن زو هکیظما م بسا ید زجر و هنساتعم شابرمس

 ۳9 ا هکلب رد هتم ایم هتف یک

 8 ابا الع هلسقن هع “ر ءایه 5 هدننرخآ ها وا شفلوا |
۳۳:۳ cect 3 ۳ n ST Fk tw 
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 ن هد هو توقف منا)نملشطما نتف یک ر

 درب =2 تپل سوم هبهراه نوتى شۇكە # و
 یی شوق ۳۳ ۰ رله هدب رچ هنس انف یدک هی ی كات هیسران ناک هپ

 كاپ ناقد زذ تو اف شون نت( نانا 1

 ۰ ۴ تلعد سوغاردهج وق ابواب راسص# لب + ل

 یدنذ هبشج وق سوغارد" هدا ت كن 4 ءم ی کرد ی

 هشنوپوف بولت .راص هل هلجت ج ود ارز نوید و زا کک هدب هی

 ارد ند هی اه کیا لدفع ام زد و ھات .HR اب

 ره شوغآ ددقاجوقهنسکوکرون در ۴۱ ر دیدم 8

 دکترا ندوب یک نیس هتسانعد نیکوک دل ازم ن تا هدخوم ءا ۳

 0 لع نعت ین ) رولوالخاد اقتشلئاوا نوا نیما و اروا یادي

 ننماغ)هنیس خفا زظا عم مپ از اردنا تیفرظیف نسا )ر دنو ا ۱

 نالو ئو تنم هژا ادرک رد هنسالاببناچعاکیسدانس )سزا واک <

 نبات ) روذلوا لایقتسا دار فهم هډن کم اهج كنهرف عداس )ناف

LELهک تان لس یه عن ان)رولکهدنرش اعثب لا هه طی للا  

 يص هم تسع قد )مت ی زد ىع ر2ا )زازا دالزاتو هدا

 ند رشت تااث) نطوفن نمو هاو هاک نازو N gS ه> ۱

 ات قارش ماو) یکرشونهوزفلک زدندیکرت ارت فضوورما دشت عش

 رپ ال طففتوا ایم رشعسدانس )هزات انزع شخ سحاخ )یلص تم

 ترقو درب عم رشڪ نما ) )ناعو فر ط ییعع ات نو و و ii و

 لر نیم نیشو یم كه دو دم بج” نیخو یعق كن هدودم همش *شوغآ
 نان شوغآر(تیی)یدعس خش رک دیسرافر هی رض ق و

 هنساشم قمل ا هد اچ وف یدک # ار تنهار یهک دوب ہک ٭ ارتان ۱

 ۆك هد هنس انعم لوق یھ هد و هتان ۵ هنسا ق افصهغابنو

Ae: U0۷ ٩ یدلوا شوک اش یزوقلوفم  

 با هبسراه فاکو ىف تان هد ورم نولو ر اس ءا x شوک ا

 هدنرارهشار مش یر شا هدنویتعل د یزوتكغالوقیراکدید زاذعهدی

 ۴ترا شوخ رسک وتیور تازا( )بشار ازدیا نامهتسا قوب 3

alsوک كغالوقو * تسراه شۈك ا  I cateقو  
۳ 14 ِ 

mE ۱ 1 
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 ِ 2 دلها رک ¥ | 70 کنه یز ۷4
 اود مدآ دغ هطبسلا" ناو او قس لد)وفعم تادا هدحو میا 1

 زمنا ر ددر: ادا تا نولک هدنسدناب تل كن هه لی ط2 یجنجوا

 روت # ندیشون ٭ اتیا ق ساک زد هبا ٹ ادا وج × ہک ولا تا ودالا ف
 اوا وص نوتساوا بارم هس اشعه ما ردرد صم هلیعص نهدو دم :

 دیو بارش ۷ شون لد نوخیبل لای (تنی) ین
 ۱ زواک هدنسداس تب لنهع ظذ ی ر قرقول درهز ٩ شه ات نسراک هوم

 ۱7717 2 < ۴ شوک: نیکنر همطق تعاوک#

 ۱ طو یدک هلن قلن ەەن هحطق وب د کیش مولد وس *ك£ۇك |

 هدو دم هس رع فاک # شوکبا#یدگهدنناونع كن هللات هم طة نيك ر

 اب کهدنلو ارد طفل ن دیشوکی رد ص هردرما دندن سان هم شوزدو شلاح هلع
 !دیسزافغفاک شوک د وخان هطبسبلا تاو دالاف قیساک زد هلص هدحوم
 ۰ اس )اض قبس اکردلوعع»تادا هحوتد ءاب هدنروص ود ردهتسانم قاوق

 ۱ دوس هکغالوق نیکنز هد دوخان شو رد"مراد وس کس ییکنز هغ طق نعم

 ر و شوکرخ هحرک | یدآ كنشوظ#

 ت ازد نکی ر فضصو یک مشج هاش هل وکنیس كار هدناصا 9 شوکرخ

 نیک هدناوا ی نشر یو رد وتو

 لذلوا نزوا یرافلوفید كنشوطرولک هدهعطقوب ویدقلوق # شوک
 رخ لموکر کید شو رطب رخ شوک (تنی) رعاش یدنلوا هبه نوید شوکوخ
 3 3 ۱ نخ سو کح دانست ردار نفس نیک

 ۳,۰ # شوکرخباو جا هب هذغو نالبیند# ح

 ژّوس نیسلصاو هدعو نالب هلی رسک: كن هدسحوم نیت شوک ش با وخ

 ؛ راربد یدرب و یسوه وا ناشوط جد هکر ردح الط ظا هدنس اے عم

 یا %3 مورخ ۲ هدنامو تشذک مرغ شنلصودع ه (ثس )قاع اوبا

 اد وش وا * باو < +*٭ مدره دهد رش وکرخ باوخ جارښاوج

 .eu ا هناا تاب كت هما ةا ءطق

 نم 1 ۲ ٩۴ شیوط دتفرک ت رک ید اه

 رد هل ضصهذحوم ها رک هدنکوا) رالی رضا نصرت ۵ رکب

 هنفرک

Dini mr هب 



 زد

 APRN ود یجلکیارازردهیردضم دیتا یکهدنرخنآ

 ردردرصء و ات يا

 ۱ شی رخ هدنخ یه ہکلوک هلی هیره میدن , 7
IVESهدرکب ا ام  

 د برده هکتوج* سپ وتزراماناج سیوتزازام# نمک همه شب رج ۹

EAكهپ: اب ءاخردردص ءمسا هتسانع»ندیشارخ دا <  

 هدنسماخب تب كن هفطق ید نوا مکن رد هیانع موب یخ د شیر هدنخ هلیقذ
 لا وکی سنغ ذوب كتب یداواواک دام ا ی
 هدامهکنوح رولوا نه درغص یشیدیسبدیکرت یاثعم هسانعم كنيا‰واكەدا

 و وب دوو اینها تیب كنهسهطق یصجوا یک ید یش
 رهررش امانت چ ناد اک ا( تيب ) فام الىپ ارو اكن چار

 راربد لوجه دبی مکی از وب هلبعص كنهدو دم هیسر NE لاسو واک دا

 موعصم ji بونلو ایفذخ فلا نوچ فافج اید اهل اسواک
 6 یدج هدام یسیشید كنویقواک ر دص ها ډا

 مش ۸۵ نو یا رم لعاب ور ی تن ی راف فک در

 یتدمه # یراورب واک هنڼادیمزور# ديار راک بنا ۳۹ .رغال تسسا ( تد )یدو

 یتشیدا۴ ,شدم *هدامزارحما با سسبزودهتروصزوک واردپ ,خارصع ول

 كنه رم کیو نورت یمن ین دا کیو چ جونم

 هدد رک انهرفاک نالوا هرزوادانهیدا# 7 یدک هدنجنانب

 ردح الطنضصا روک دم نع هلا ییع# تاز هء.سراف فاک# درک ا

 قبس اک ید ہفت تاداات هسکنوج ردکعد شابک یانو

 مسا مکسش اب ند .دظفل .ندیدرک هدیدرک هکر ملا تاو دالا
 ید لک هدرشمات تس لنت هی ید ییرکب ییصعاف

 نیک اکروتلوا ری مدهر اک فج ب مر
 ردنحالطصازاک اچ اعل لکو, نوک كار ا

 طق ود تیهددو تل بت هیکنوح ردشذم فک یی ریا

 هنا (تسب) یاجلنالقم یدک هدنچرشو نابییسان تاب كن 1

 تسشیک يفاك و اناس 2ان شیو زد هو یدرک ی فو
 ` ودور ورس 2 4اوا مد زور دیبا وک نی
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 رک( تی. یکدوز دانتسارزید ید وئاب دک اک آهک هثنساسنعم
 1. ۴ شون یه اوخن دب رکاب ن کم شردخ نآاب رو دزم

 دسر ۴ ندنرجارولب رپ و مدغم هکلو دم لن
 هما ترحا نالب رب ولوا ندناعهتءنصلهاو هربا ۴ درء شد

 ادعس مچواللاوید ترجادزم یبکهدنلوا كنم طقوب وید كوا شب

 نهم هاب ال . :ییدشاک شلاصودعو ((تبب) یهظنریم زولک هدننهاخ تدب

 شش رهردکف مک واخدهداما ارضاح# للفاع رکا س اندر

 دن ة]ندامآ ها همر ءاهو را هعخت كل دو كنبتهذو دم مو هرب .ها۴هدامآ
 هدامآ کل دبیدادوت (تس ) ور سخرمایهمو سصاح عع ؟ رذزوععممسا

 )ایکس هد هنسانعمشازبدو شک و شا وا یتدریهالارهداز زئ دا دنلبیدرک وت

 کر لاتودال این قس اکی نعم ردهکنوج هننبانعم هدکو ۱ شدم دم رد روئلوا

 ۱ ۷ عریجد ردکربا ید لر هرمطونوخ هناق #
 یدعس حس رارید مد هدب یع هکناق هلا نونو یض كنهدو دم هېه ءاځ ۴ ن وخ

 : هحا رزالب . ون یم رم عسیع ٭ شکبنزیار ترد: غ درکب شنوخ (تب)

 زور ها وخ رار د ق نع هدب غ هکر مع هلبا هيسراف ف اکر یف كنار دلر#
 + نوردشکر#ر کد نوخ درکوت مست هک هدرسمف ( تدب )انن
 بسام هلرا هلیا مو یرنمک كنهدودم ءاز * ر ۴# رت ب ه وج

 (تبب)ع رد شعردیا جورج ندلیمامدوندناحارج )رارید قەد ۳

 ب شود منچ تک یخی مرمرو هکسب
 ۳ 7۷ شدرادندرذکیب 13 نایجاو شیرهراب# ۱

 ۱ ie ig aE حش ا نیب ك ەدودمءار#٭ شیر

 ۲ هد ۴ تسوددرد هک مزاس هج ر هد بالغن اان (تیب)یصصفازربءاوعهراو

 هاش ەك دنسادعم غ اع یاب زوش یذ مه تسامهرمزورهاوهدو ول شدرز رور

 قو لانفص هی هک رص رسک مب هلاما کاما رکود هت وا یر
 انن رد اک رولک هدندرمشو یت یا تړ كن همطق یجچ و للاود دلو و

 لدهکنوح هنسانعمول هراب وک وکر د 3 صو یک مشچهایب لوجس ہا ۱

 انبن  هتسانع+ هراب شن ریدهدنشلا تب كن هع د نواو وندلک

 ۱ و ۱ ٩۴ ندنخ كلوکی دیر ازو شنا شبلکیا#

 . ردردصممسا هل والاد a نیشروسکم قام ەن رخ آ كتمان دیا شات

 رار



۸۲ 
 را جو اا

 ردردصم سا هلیقاتحا كدب بوک نیاید ورخ رت
¥ د لازە دښت رغ هنساتعم قاق ۱

 یک كن ەچ 2 نیغه دب طا2 

 ردلومفم مسا ندا ناب طاغ هل یک كنهدودم طونوکس كم

 هجا نجت زد لک حاشا بص :فطاز (  تیپ ) یزوهط ها دتخم یش
 هکنوچ یدیا هلیتلغ "با هبفوفیات هبنلصا# نیمایرهدیلملع :

 ېده هاف ىر نوا ويد زال ملوي قد هوا یلتصا اط ۱ 1

 + چ شیلخیدشبد روشان هانا قلی وروق#

EY ۳ وق لوش با همجنیشو یزز هریک كنهدودم مالو + كنم ٥ 

 الضقلا تادا عف کج رر الف هلج جوک قابا هدقد بصب مدا ا

 6# ور دوخ رارید هیهنسن نیب ودنک نایک 96
 ءازور)زولکء دان ع اردو دیدو دن توش رخ یا جز کت ۳

 a روح ردفە لعاف منا د و دما را ن دن طالب نکن مزا هلع كنهدود ا

LEر که رب ورو دب ور هلینا دنا هی هبدمواو كنسهرزوآ بابت یا  

 ۱ 2% شی وخرلرید هنرسو د نیکه نصخ یھ ذ وخ و رشک 7

 هب IS ART هلبالادو لو هواوی جادو
 کج هک ید رفغم هد رعب هک هفلغوت هلی فو رمرواوو دنیا هش

 کلا و فلا نيب كن چ اخ شبوخ ٭ ردهالکر وعدیل
 رومی لنوو یوکس ان هم ابو تماللو اووى

 عب چر یدو بنارق یتعع لوا) ردروک نیغ نیلوا کیا هدعارتصمو

 ید دنواشیوخ هدا ژموپ یسودنکوودنک ی یسهپ دوج ییعع ین ) ےہ

 سهو دوحو یک عبار) حار زم راک شوخ و نهآراکی سم ثلاث ار ۱

 ناک شففوظ ظرلف ع ون ربتسداس) پاوخو شوخ عع ا (
 * َنوناخ همیفعیعب نالواهروتس» هدیما# ۱

 مروتسم نماد ابا هر اهوى كلادو يک كەدودم مب دي
 هدب شاز# ماد تار دم دوار یی( تی) یت ربمهنسانعع تروع همی 0

 يدنلقر ښت هلعویش هږیکرر دبس راف جد ار مسز
 ٭ شیدج يدنيد ھەنىداقە دج هلا - ۷

 اهم نیشو :جزابک ددو دن لادو یف كنو اس ۹ دد د

 نیداق + هد 5۶۶و هلق ائ, دا ارت هاج نی لس امار

E? 
CATT 
3 
۷! 



 ا
 کسا قح.بم رول وا هعطف رەنج نیش ف رح یععلصاع)
 دکآ .رظ اجرد بل دن کج لح د وح انس كس هیلرا ۳ رد

 Lt شد اد ید وتزاما و رل بارو ا شوب 5 6

 ۾ لوا هلڼآ هم نیو یزرسن كن هوس وزا 9۴ شب
 دب ) ید مین نیلا ونرش انبن ورانا ديلا ل سد اقف

 بیش نیاز ئات ماو 6 شدب هو کلک دز ناو ئاشا
 لب کا هکنوح هس انعذ وررابا وراتآ ٭ ا ب3 رد ماما هد ہت رع

 داف بشر ام ڪک ردنو ا لاتو تاوان تلا ک٣ زیپ
 نښی دب نسب جد داب ز یدلوا زی کهن تو

 روک م نسا نئاطفم .ردنالوا موان ندادشا 22 وو ی تن ً

 لک هره شل tity eyr ی دف حش
 ۵راز ید ناساک هنالوا رد درام ول نادر کف یا ۴ ین زور شد

 ەدود دخ مابا ست ۴ رواة كةن اج:عمزآ gy لو ازا جم

 مترا لردنک هکاعاف)د ها اا دادا دلرا ةت نیو یرسهک

 ام! علم بل شا ترن 4 طاق ینزوفط قزق مک اید نوزفا
 ایا لا هد و هدک وی ةا رغاک بود الفادرک نک وکر ریشه
 e) بی شا ھالتود زا" کلو ڻي هدر و

 ا ر ola نيب دزر مه اة سر ءاهو ی آلان 9

 و وا نفد ندن ېک هس وت یاو r هلون وكس يلا

 1 د ا ادم تسه تناه دات( ید نت ناک ساتم نامند ۷
 از یک زب دنا هد رک ناھ داد ناتو نائم دار 0
 هد تیم قا وک قاف البو ان و رم ك هن ان - هدر

 اک هيلا ات ك اظ ی دن نوا ادا یا ی فو

 e بودید ك نابقاخ كره # توی

 رگ وذ قاروا رود کنن ون زایی. شر قم و * شید

 ك كتاب ریه # سیدنا و ى رن ازا نا هک هه سس

 r × ردن را و هدیهاخو شر هلرد هاو 7 e للف منشا وخ اب ضا E e دنا

 ذل دیزل هل یک هم زون رک یخی لی
 < یف 1چ 2 4ھ 4

2 
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 منو یخ كوچ ۴# نی ۷# لوب عع هلی رادعتف لراهدورم میچ م نیش

 1 دوس هراخ (تس )ا نال وه ترضحاضدالو یف هلا نونو یرسک تن

 رواک ید هنسانعم داغ نیعم ءام RORY onthe اچ

 ناطوشوخ نیجرد ارلیج رم ۷# نچحدج " ربهیاجار الباب( تیب

 ۴# سک یدلوا و فاکس رهط رد

RONیرکب یراق را رید هطرمض هدین رع هک ؛یلفس  
 (تب )یم هم اخ ا ىس تہ كلن هسهطف ل

 Sp هکر تلتسو دب رد # تسرب دم قح تره

 رد ورع جدول اواوو نشو »£ : هلن ااهرامظاو یعع كن هدودم هیسراف 1

 .CK ١ نمود یروماب وت نسيب ؟ نت تكسرون کو ۰

 كاښرونرکوا ۷ زوما *٭*یدک هدست تا كۈ هعطق وبد نسا

 رده شد ِتادا و ح# یدک هدنربخا تش كن هه طو نماد نوار

 یدک هدنلوا تس كن هثلا هه طو ودا ن ۴ ن اهم در ای

Rrنوه لوزا یکر کن دکز وب رک ك سردی لب  

 هدننمانتس كن هع ی : دییمرکب» یک # همدع)یف قدس اکر د طر شب تادا#

 تباودالان قبساکنف یک 9۴ زر دبطاخ ع رام زا ترا

 نیز ياد تد كن دن ط ی دی نوا ود لکوک *لد# 2

 اوج ریل شک اویو هد سرا هاو دو شهاوخو وزرا ی

 و #تسسوه غش ناجربخ تسسوهم یکی الد لاح (تبب رو

 ne اولا لذ ع لغ یندنع ینا لدل معسل تبت )انیس نا 1

 س وخ لدرد ییکناتنتشذم نیشرد ده طقا6 , ۰ , )سوم

 ی اوت ی لو عط نیش رد هب

 فیفا

۱ 

 ۱ نيش, هطرسا ت اودا فى ساک ردهم تادا هح وت 0 هکنوحرډر 1 ۱

 ف قس باک ذا یعع اب یری هدنسبناث تبب كن همان ةحطق ویدرو

 ه>وتفع نونکهدلوارک اردیفن بطاح عراب نکن # هکر تاود

 هسرواوا هروبکم هر ومر ءا ىە دنلوار ا زدابشم پي بادی ذب

 قسماک رد,ظخل ندرکن ع هدننمأت تیب كل طیب دی یرکی یر
 كندهطذ ی دی نواوید بلق لد هکر لاتاود الان قبساک ین قىردا

NESب یعقوب ید ودنک + ش 2  Hiد  
ıı Sage 7 ٣ 0۹ ۲7 320۳3 هو f چ سچ س 
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 Ja شد یاپرکم کو
 وک( تپ )رم اش یک یراکدید لک مدیکر تاک )کن رارید جد هنس وړا: الرب بای هه نع ےک كس هلی نیسو یرا ہفچ كن هرسراف فاکو با
 ور :دوب .روجخ نوبکنا هک سکع.دنصزا ھا دوب رک نیلکنأا هکس کم
 دنیمچ ها نیتکهدیاتفچ بابذ نم ین سکم لخت عج لوا نمکم
 ۱۲۱۰۱۴ بؤر تفر نیل وا همروپسبولیسو نیکسم قشف #۰
 نون یرمپک بن هدو دم سران فاکو ینوکبس تان زنم تم نوک
 ذرا نک ر فیر وپ نچونج ج جل:شی د ٭ نوکر مھارذب دنشکوا تیبا ا ر (جی )ی لا اد مطلب رم ن زعم ھن اوم ی مرت تاناو یخ هک یک
 شادی هعطق تفر هک وچ ونس انعم همروپس بوليس ۶ بوز, تفر

 لب ەدوادع ار بور#ردر دند مبا هرزوا یس هغی یم ام یکه دنر اع)
 با نان نطق ی )یا هی لاح خب دلو ییکرت فصو یک هتنردر دم مما
 ولک هد هج انعم هکر وبس یکب وراچبور تفر مقشب ندنوپ نواکهدنساچ

 ارجو چل زا فاکو یراهبنصف كنتو دم نچ نیشواخ ااغ | |; ۷ سدنوواج مهيد اش اخهبيدنروسا هب وطلو *
 هدو دم هم اخ زاخ # راررداهئاکو عفعق هد راک یدنپ ومو |
 روک نف اش اخ هلبا نیسو. یف كن م مچ ءا سخه رو |
 ا یکی: تخرد خافو زاخازاو "لا اخز (تنپ)یعاش رہرافدا ےہ ||
 ورا نه وا كاغاخو واخ ید كاشاخو نسخ ملام. ٭ تخم «نزورف رپ ]

 اک دش رد راو ید یاس ترد كنظفا راخ هبلةشب تن وبارد عياش |
 او نیان یاد سول یدک ادن حر شوا نقم یناث ترب اک عطور یرکی
 ژنو لی نم ا )دنانعم لی زر دمو هیامورخ غچ ثوا) دولک,
 ادتوچ وک هند هنروط منا ) هنمابنعم ناوی ناچوا «هنیزواوص ثلا

 رد راس ی رک دید لورام نفی وه اک نم ساجر دبش وپ ا
 اور ار ناتاشا شع لو اقم یعی ناد اک ہا جم  ک
 !؟ززبد قوا هدسیکرت هک هنافم نعع هلن وکس كن هرج وم ماب نادبا |

 :زولک هدهنسانعم یر داوام چتو صو هنسسانع روپ اقوا نواق عشب ندنوب
 كز هتنازغت ینفرق ویدوص بآ هکنوچردکمر یناکم ونص یښپیک رب یاهم
 . ۴ ۴ KER ااش دعا ق ۍاسام یک دناکمنسا تادا ناد راولک ددو تب

: 3 1۹ 

3۳۲ PDE ۳ cC ERN هی ہا و 
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i خ 3 ۱ )۳ دبارازد كجا نبا N 

 ها هبسراق فاکو نوک كنونو نف كنانۋودم خۇي 2
 مياشکب وتره هدولآ فال ات )رع رد الت تور کا

 RATE , دره امزاففتسا (سوفان انار همت ناھ ئادا ۱

 یک یراکادید نانلاح زنی لرد قابل بیط هد نع واوا ی 9و
 هتان احر دف ندنظ هایارج لر ایرا همت كنهدو دءءارو کال و 1

 .* رلفذ درک تور دک یکی( تنی یر مکس یاس 4

 | وا داكنة اۋا ننال كاا اانا ی
 لورا تنلن)هنیلاحم نیا خ ورز روش نال دن نیک اوا

SREفرك ف كارو نوح × نەر ولام دا  

 |( ترم )غدا هخاوخ دما اش هال مرار هک ر ۶ هسا كاج ا

 کرایا 2۵ سود + مدره نو نیر ئاج جنازه 5

 رول کت مد هنس انار رھ عج نادنز وها اتهام هد 1

 ۱ ۸ < ۷ هلو طراد هب اپ دص جد مد لک ek ار

 رک | ییغوریتوف ابق ادفکب رقع ینح هلاڪ وكلك لایت ٣

 یر اهلیهف لفاک کە کتو یادنلوا هیعس ون د:قرب زها ز؟ ان ددغو دز

 ىك دفوردمورومشم ى ددل« دناوا ثب ةن .هعطقوب ول د قرب وقم د هثن
ENI:۱ | راية هردشظ وزن یراق هردو دلو اسم رف.قدالوا  

 1 قعترد دم ترس زا ہو اوا کاج | عزا (دعطق ) ناعلاهلازولواول را ۱

 ۴ دزد ےک وار داد دکب وا مدنکاودتحه خوو هکناز ر اکورو اد ۱

 كنهرف یانکر بد روطروط هدیکرت هکیدروقع اغلب لاذ نولکیس یابد
 . یدلبارشفت نو نادر ایم هب ردتغا ید ل طر طب هلنا مال دیکر

 با ؛دصو یدآ مدرک دانا جملہ رفع (عارم) یدزهاڈپ مہک
 رو ياب دص وچ لد ترب < ع # درو دم ابا و لسمادیما تدنرد( تب )م ۴ ۱

 ۳ ےس ز ءاه 1 لک هدن رس هکن وحب زد واز یک انڪم

 ردقوچ دانم رخ وکی اما ناو بخ نور ان زد دوحتا الع

 ۲ میدن: ۰4 سکییمآ لس یدوا دکترا اا 0

rtلا لادو نیوکس تن هجا نووی رەخ تن نوا نوفو كن  
 بو ازهینسو یک ا(تیب )یعاغ اس زر یک مھر ۱
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 نفت الف شانس ن دقو چ ی د سا زنان نوبل ف أ
 1 هی دردم دام بل ناللق وریکو ژ شیپ نایک کو ا# ۲۰: ۱

RIنو ایہ نریک ید کسو ادحبیبکز  
 6 (٩۳ E ب9 :ی دعبل جشیزغو
 ناتن ناتان الز ادا م دقح.«دزژانو نيچ ژدان دورب عفوت متنا
 ۳ و هو تل لا هلا مال وند لوا هکنوخ دولک

 ذوب ولا داوا ساکن E pe مو نۇخ ا ماند :ظفا :
 1 ا نا دنا نک ار: داش یون عطف یی کیش
 7 5 ی خاتم شف نولد کلا دوا 15نور اختو مای طه ضف
 فا را یادم نداد نک يسن 2 لک هات را
 و ن تک امهر درک م نیس اود ایز هر ا ۳
 عاودت نیل نف کت اف رولت هدودع زاو ۹

 رد تیتر" نان الان وص 10 4 همسر ® لا ودو یا تط ۱
 قوه دار نیش ور دوم یا افا نشت ۷ هنس ان نب د لو :

 ی نو کا ارداقتاپ ت داف رداء اروع هک ةتسانعم دراو |
 ۱ درج وب نا شات نت لنژ شوواط ناک رت شد و مدر
 دم س ررد لور هدب ی Sê WF هد !هنشایطم دل وه دیش

 لا و نزاع هرمز باد رخ یاب شد درزا س(
 0 نون هان و ر( ناهدرد زالو را E ا6

PN!۱ هک ی ارد لاج هد زت نازونص هکر رک تنم  
 2 واچ دنسانعم هود یر ندنلسنادم لچک لارو ید كنهدو بدع نیس راس
 7 ب دیش :A :تاودالا و ۳ زد فسا تادا ناب طمدم)اق

 9 ترف ءانوت نوک 1۳ يمام نیو ین هه شا ناول Es | تنشاوو کور هر دیبا راس هیون خو سوک( تج

 ۳ هو ها و لجن لغو ودقوخ ساعا هدر OE SY دود هلباارو ي

 ع اب ) ی ده یش زدن ی تنور لیا نیفب مذمو یط اقا كن همهیکریعاو
 | اش مالغ هر ت.عر دنوادخبهن * مرابرب ز ساوج .a مراۇسىرىشاب) 4

 ارور دی رالوب دود لاال یر ةف اکا هدودهلاهون كمال راهم
 ]نهج تست شزاب هک ۷ ار فرنش زش ارایه ناونه(تنب) 0

 ۱ كن
۱ 

DÎ 



REدفرنس ین او ك هع ط2 تای رکب + یی دسم  
 ۷۴ سدد مدن دیمتر دلو اره اظ چ تاتو ا: اک د

 , هنشانعم كملدوا زدب و

 ته بس ص دیدم( )فعل اهن انہ قلو راکشآو یا
 | ترد میس نوران ول, اراز وه ناشک بش مد زه یر 16تن دی
 | وک یدو ینان)یبک هرس غب متاع سرب دو لو کم
 | ندروا ام اب لا لقب تواو جاف
 دواک خب هیانم روق نوا ھغبشیب :رردب وب سب مو لا ممد جت

 | نا ) یدک هدنحبرش یناونع :هیوقیبدب رک ۳۳
 بل رفیع ثلا ) رولک اداسی ك هم طفینچ وا قرفو دف

 | یتعب شداس)مش هک یوپ یەم نبماخ)توشنو رک ی چد ار) ماد
 | رشاع)زاکش و رها ننه )نهد ی5 نمان) نوسفا عباس ی

 زرفانشنا هلکدا یشوبقو یجبزومد هک NDS توت
 یا فراج نیکی م 2 ربع سا تپش و شبع یه

 :نورفرشعسداس)یعسواسضارعرنج سہ اخ ) یچوا هرقنو ترا
 يگ < رع عيتات ر رو: ودور سر ع نمان)یهاعنهد عع رشع ماسی

Ae 48 چ یاد مدیا ش ربیع کیش اب  

 زدنوجماتیاکح قد :مضام لاج همت ءابهدب ر ردەدجۆ نکتہ شا ین

 | هدنسد اشتشب هتل یر سم مهتاب ن قاسابا
 ) بنادر یسیمر دیو 2 هله جوره ی اد ردي فا نازک ن إل نا
 ۴ نایین یو نو کا هکبسد .O ریل

 هدب نع هک هک لوا) رد هابنعم ج واهلا بوسو" یخ هد ابد

 کیا هد کور: "ری بتا اید یا هد ) ید مش هب اعم لق

 دانا نو ق ج ندر ھنر تدرایسب نا درب لاری بت
 وز .شیئسه رک: دنا مدرک ن فد نیز یز تروا: تب(
 زاغ کی واتس )اپا هلو می نحب اک: ییعع لات دنا ناشفرب ن

 یم دنرخآ # هکسب ب دندروخ رایکیروجچ اول وک شب ناو ی :

 قاودالا یت قش اک تد قغب نم ی٤ تو و

JX aهیانعم یکیا ةدماقم ون هکسل یلصاعت هفت ۱۴  iarهم هک  



(۹۱ 

 ۲ هینپس# ېد هارو رش یلاونع نوا نطق یای# ه_ ٤طق
 وفر تادا *رد# :ردلومفم تادا ۴ار اردک د رونه هیس فرح

 یادی زکب وپ د نس کوک # هییس ۷ کرل ا تاودالا ق قبس امیلع
 1 با که رد ها! هستم تنا# نک یدک هدفا تدك هعطد

 ك هع طذ ین اول د وبان م یدک دیرپا اقوا كل هسداس ةعطقا

 ایا یلپهوبا لب هدکه نیم هب دعط نالوا بوز هنس فرح نعم ل صاح )
 ر دراو تعلص وال بد ردنا لعرچلا در هده طق و هن اک (هتکن)

 ٠ 0 ۰ 9۴ نیک هد کم کلوا هک دیدن یدک مآ یدک 4

 اسب فلت هیغطق یش ق رق یرد م اردا ضام هل دم لنهر دمآ

 نال کج دنیا تب ن هز و نم 2ے طف ادب دخ .ز ولک هدنععات
 ونو يهد كن هدو دم زمه # هکنآ ٭ ردبیطام ندنظفا ندیدنخ

 ےنلا هزډن بارع رد) وصو مس هلداه_ریهر ءاهو یرسک كفاکو ینوکس

 سودرف هکت نسا نیفب هکناان (تبن )یفرع را ریدمیکاوا دکر یلاو
 ید هدیکرت منسانعم بوک  نسک  دنشورفراخره ید یهبن لکدص
 0 داتفا كم دیار شک # هدازآ تسلا هداتفا (تلت) یدعس حشر دعیاش

 اان < ۱۷ شک ی مامه ید هدو هلابند هغورپ وق ۰.

 كن هدودس# دحوم ءابو ینوکس كنونو یرسکحتالاد # هلاسند
 لابد نیس بیس ماه ةنسانعم ق ور وف هلا همسر ءاهو یرهصق كمالو
 ادایپف (تبب) سعاش ریز اج ید هلابعدو لابعد هلرا بم هلن رب نونو
 انخور وق زوکو 3 لابمد شیپ دوبن قزف لاج لاج "یکتار سکی
 قو ریزوف یک لایند هلبا حمو یعض كالاد *مد# رارید منج لابمد
 وجا نوا با ةعطق یز ک قرق ببرید هیلاو بنا هدیب ار که نسانعم
 رد هلص هدح و» ءا چک هدنلوا ردنا ندد ل .ندب زن نالکح هد

 هه, هلان ۱9ک رم بزار بحاص ء مد هه ندز هدر دقمولونصا#

 زب جم منساانعم كم زیو سفن زین بت نمی رده ول ونص * ندزمد
 ر ولنکح هدنسننان عارصم كشپ وب وید سن مد کن وج ردیکیم
 هدنه < نولک هدضباس تیب ثن هعطق عرق وید قهروا * ندز
 ناو داوبد عم عع مه هکنوچ دنساسنفم نی رقو بحاصد هللا میم نوکس

 ا



۴ ۴ 

NENE YEAل  
 a هیج يانو قوس نان چ نوع ین تلوف
 (ټیپ) یوم ښ جش ول رر د جد هنیپ یب مد ساخو دقت
 زر شف نادا ودر نسب کو دوبی

 يس » ۳ زوم اھو زواتیروقپ ابف هتیوی# از
 له اهر نت نیو دیو .ینوک تنینیو یخ ن دیر ناب
 یر رتبس ءاصرارید نا دیو هتسپ نت شالچ1یرغا دا

 هک ةتسو ند رود وخ رس ناچچ اب راک دنن ھور ترنم(
 یر یر !هوجب یازو یتسنیک تان هدو دمو اوو یخ سره

 «. 396 نوتید لا درد ۂز ایل نزد اس گنج ۶ نارید بد )هد وج

 هجوم رع کبهنس انیمه ال هل یراپظ لک دنا رصم کیا

Bi N 1نزد اب ونلوا ناب لیت اکر ج یرا ور ج یاب علداب لو  
 تاب كن ناطق یر نز ,هکنوج > ادیب و صور« دنلصا هل نوک مین

 (تیب )یاعلی ارد + اف مادو جردن طفل دنا ی
 نزد یا دون دونی یزدان زر و

 بت همر ۷ تویتامزایداب ت ورا و نا جاش ا
 چ ا كنه دو دمو دخومءالو یوکس اغا د# ناب
 یی طر )زز اچ نایک« هک ن مدد اب تپ ین چاک ریطوجض دا نو

 قوك لا دوى ولە كن ت ادا یکی هاب

 | قدضطو دنا یشچ اسم لب م دالادا رس دابا او طو هللا هم

 یا ی ترک هوم دخول
 ر ومع! :لعافمما وجا ین نانو هل نبع نالولاذنم

 جسارت ۳
 ساب چچچ ال نریم ویا .ن>اص دا ۴# هم مپ | ۳4

 یدک اشف د نچ یر شیب یک کین افق ن
 هم کا هرکی کیا ناف نیالعاتنتالعاف تزو تن هناطفوب ۱
 روت روم ar هدننزو:نلع ها رڊفو ذج یو

 ںی کاور تاچ یگ دلم ناف ¦ لنوو هر ۹۳

 ا نه اه وهم نک ی هه

: 



AV1 

 1 قىغ و قرروا ولو
TFد نعرا ام یش یک هلی ارو نكن هدوم چ  

 5 لو ا)رولک ید هیانعم ۲۲ جا هش لّدنوب هنلمت نالوا واز وطءذةساذ و

 و غبار شش وکو یس ین٣ لات موشو نت ینعما ینی) ددتفو اغوغ
 ۱ )هنمانهقمروا هرب رن 5ایم )ماعا نعي نذر رو نعم ساخ ) رف

 رو یقفا تزهر او قاز ۴ افرژ ٭-ناغ و لک ید مان شا
 » نیا رازه دص (ثیب)انالوم ت درک کارد د ق مانو وک

 هانی دی هم شب نان و۴ فرکشردار یکی رهناهدرد*فرژيأب زدزا
 اکے دنن زها )رنکو ززز عمان ارشکو راپیب ندع لوا) وواک
 ۲ راھ ماناوتبقاغ نح نیما قیقد غ عبار) اشنا لپ

 ۱۱:۸۶ نیخو یف لوم + 2 که ناتو نزن مات عام )از زوم
 ۱۰:5 رفر را تیی)هموطتله رف تون اض هنوز ء۵ قی و كيردیک فرز
 هاخاد ور ید مه. * یهرودكب زد کرد کک #٭ ي مو

 ۳ هام

 ۹ ۳ ا اشىق يما ق ر ر مت

 رم بساع ی و تله و ىق كەد نشریه

 ودل نوکس كناه# زب وهام رار بد فو اب هد نچ نوال وا نوسنلوا
 ىو ةدنلتص ا ةكتوج رد ىج د هنلآ > هديا لاب تقودنا تلا یر ی
 ۳ ممادوخان نما ندی غا نام و هلبر لک اتاق دعوا 0ُ واک یک
 ا شعب لوا دن ق انعم ناب نم و :هکمرذیاقفا ۳9 :وشرعفر و ده

Eد 15 ۵م لدابتواولاو هنعولآ اتا هدسزاف 05  

Kl ۹۴# رتدوز هغر صف یادلوا داب دت  Û,3  

 تا ات پاکی دندو هغ مضاق هل ان نولاق غ قاتن
 ی هدیسر ذنکفا لا # و مکر رار دا درک( تک )رع اش رائد

 رک کیم و بت یھب ها لادو لوکس لنوو ی 7 × قوق ات تن
 ۱ از # دوز ی 5 ه تم ات تدب تل هلق یمتکی | یهرکب وید لیداب

 2 د 9 یی كباخو خي رټس ع دلل لاد ی كن ۸

 ی رد عو مشخ دره # ۳

 تو یکسک تود لایا بشن يا راد

86 
 كلەمطقى :یرکدوبد نیکتکربث انا قیدق "فشن رب د

4 

8 

 ی



۱ ۲ 7 ۸ ۲۸۷ 

 1 ندز نال ڪڪ هدتباس تبب تن ا کف
 ۴# زی کی × رواک هدننزو .دنز هلدا نون نتالضتسم هکنوج ردنخا ن

 هب هنج*یاز كنا همم ءاخ ینالبقتسم هکنوخودرما ن ندروبنم ناڪ
 زد e هدحوم اب یک هدنلوا كنو چ ۇاو دولک در رکودزپ رب 1

 ۱ .. #ریتساغوخو شروشیلقشراف ‰5
 سآنزتدننلندب و هدنشداساتم كن هه طد ولت نوا # سر

 قلقشراقردزدصمخسا لقال ا ههح*نیشروسکم قام ها رخ آ یو

 یدک هل هرسک ناب هدو دن هيف وف ءانو كنيس رات * تم

 یوزا هک ربتسرد ینک اب یروآ كنجوج (تدی اىد موج واو و

 یدنلفریسفن هلا یعویشهدیکرت ردیسراف سد ٭ اغوغ ۴# زن کا د وب تز ز
 رواک هددننسانعم نیکو مشخو هیات شکر و تضاد ريتش دم

Ku. 36 ناکرت قم شود هےکپ ؛ كلبه  

 كلبها يمر ءاهو یک كنهب فرات : و یعع > شر هدول سواق ءاب يِ

 یو ق وچ یرکب (تیی)یبیداتسا ردردص ما هنا اعم كمروپ

 رولک ی د هیانعم کیا ةي ناتو ۴ر وجدك و كنزوج هیود هی ریو 0

 هکر دیمان شر ندنسهشاظ ید نا ) بارطعا اب وررآ یت لو

 4 ي ود لا ردرو طم هد راوت یرلهقبط رابدلءاقلهاشداب تدمر یردال

 كن همقوقات ۷زاکرت ی دنا هلو بلاوم هکر نکهدابزرزوئلوا هيم ەتو د

 هم یازو یعق كاهدودم 4 هیفوف ءانویرمسک كف اکو ینوکس كنارو یک

 یاس میکح هتنساتعم لنت رک هیانعا و قا نسخ و كم کی ب4 1

 یدنا ۶ هاح ٭ رازاب رد جارم یکنر سفت ٭ ےک شر و مينکی زکر( (تس)

 لوصا هل.ءورفدیصرولوا کازتفدش 3۷ انعم هک د یص سا لر ءزاکرت(تبب)

 ردرلکناح هدناراغ و | ین لر هکنوح ردیکی م ندنظفل زات هلا ۳۳ لس 1

 رولک هدنلوا تنباكن دعطدیب ۳ زوتوا,لوحفءمس | کد ین ردردصءمساز 1

 ار ۶ و دن کلا لا ی یاد در
 هازدنرک شیپ ردوج(هتس E ید ی رد ا

 لنهع طق هتل یمرکیود ترارح هو رس تک

 دفن لعافرسادوخا رم دید رح رخ یدک دن رش یر ات رو

 یب یان اپ كن 4 صد هدزاح 2 ا 2 3
0 

1 
2 
1 

 : اب هر



۳ ۸% 

 : یدو هليا هيم“ر ءاهو یزدی هقكنارو كنيسو كن هدودع

 ار عامو غا نک هرس هک وح ىا تق سل حا بو مد بل

 5 (iia .تلنکا عب را رتشکح هرشان خرد مجان

 ۱" ریش لو با زف ییا دلا شالوا 3 ۰. ۱

 ۱ ]ید وتو ایا هدومءاب وی را« اریکا کندو رونی رو

 ۱ مسا هر زوایسهذیصيما ند لفل ندیبب اف نالک هدنعباس تب [
 ۱ ری زو رهن # تنینیاهممتمر ورمسخ لدم ما (تب) یزنف سم
 كنەجچچ نشو یھ RET ءا رشیک تیرفأت اسۋ
 ب )ید شر اندر و.تدرفا هک هنسانیم لرب هلبا همم ئازو

 د نجس بن اغ رمی سری شر كی رب SK داش ناب شراکزورنانج

 6دلباربسفتوهد رقن هرسرغلا میخ يليارسعنوید ها رک هنب هنی رب يهردرپ

 ۱ « لب و اوشا هو مب ددوقروف 8 بم اس

 اش تیشخو ىفوخ ئە : هلا یمو یرسک ك لدو دم "هدحوم ءاب ب

 سا اره دنماو مب دنوادخیا ارن#دیفس دوا یو رنامز زنا ر ڭا
 نالک هدنسسداس تبب كن هع طو یی ازوتوا,هلیکقا كانارو یرسمک تن اه
 ۳ 5 یدعس جش ردردصءمسا هرزوایسهخرصرما ندنج#) ندساره

 ۱ قو هان سو سب دیحو نداد تسدب رر سم کز دش ابن شاز هودا

 ها هرزوایمهغرصرما,نندنفل :ندیبسرت هلبا نیسو نتوکس كنار یف
 ۳ 0 !ا فوخیعع لبا فاک و یعف كن تا هدحومءاب *% لا ۷۴ ردرااص م

 ندم رکص لا هنیانهق ضوخ هدا ب هکردوب قرف كنو e ب کاما

 3 »۷ ا ینهمیارخآ حج ر( تیب )یر یش هن ساتعمزا ای
 33 ندوفزوف * هاکردلکد صوصخ هفوخ تاب یلصاح#لالاح تب یارخنآ
 زردی هلا تالاسمیتالاح لوا هدب رع رواوا ندابیح هک ندبات

9 

 1 Ky رکی اج ید ردزپ نجد-بق# و

 یزکی وید ناکمیامن هکنوج ذالمو الم یعع ردیفاضا ن کرت رک اج ٠

 هدننلات تب كن دع طق ىق Foose تب كز همة کیا

 ر د رد صم مسا E وب سها نان ظا ناب رک نالڪڪ ۱

KR3 وز نرم ۱و کب لزب رواریهورب تک#  

 ويا تاب تا هل یه س : رد يما ی دنظء) نیو # و وزا

TO FT E A eنو  

 ېي دره



 ی تنهسطق یگ یار قزف ناشفس % تسرات
 خاد هدحوم ءاب نالوا هلص هننزادکنوجن رندرمنماحسما نی نیا

 مدل قمبإم ىلع یدنلوا لا هت هیت ء اب همه کم نا نتنا هن

 ءاخ یتالبقتتسه هکنوچن ندرما ندا نا رنک روم تاب %

 . ژد مابا وچ 2 :یک هوا رولک ةدرب رودزب» هلیلادیآ دات هلند

 ` 0 مهر بنھ زالو ی
 CA یهر هکد دروس هراز اشاب لاک هنس انعم وققا

 ردک سعد فتوسم هژ ول یکتا یادینعه هکنوچ ارد «راکتسادتخ نا

 یردی" عش روتاوا مهق ن تند ول ېک هن ناز دماغ هن هد تود دو

 یدموج فقرو وډ 3K راک هته رد الغ نآو یھ دنر ازا اک او 1

 رست یلطم ولد هد یعع نهر قو ازدتهاعارکذ تفل پات را ادع

 | هسلوا هدازیٹکو زا وخ مالغ هکر دفوشن کل یروعسلا هلس اذكر لبرل

 اما هد RTE قلب ول ین وو نیز ایست سیف 7

 رسفت هللا هلوک نوصکا هل شطرتشا قلوا تكر نک هاشم لوق
 | نوسان هلرک نوا وا اک هر زاش اکو نفنفخ رکی اا ا
 # رش هدتک اب نارا اردنا هایت (تفث) یتودرف میکح ردماعمسا ۷ و

 هکیهایَشنالوا بوتام هالو كز ۴ یکیز ۷۴ درتم یه رر

 نول هایسرهو رواوا, هلوکو لود ندرانا مک زردیا ر شوید ترع هنر

 . ردنکسازا ییاتثهجا وه زولک نابن زین هی زطهزاهتنا لزید همدان
 نارها نووی زب نا دیش ۰# نت انا ودزاز نابکتژ زا و (دتی) ا

 منکر ارام درفن % بو کلا

 آنی راد دا ایا Eb جن ی كنوز 2
 هاب رمزا ڌي روازار #9 كا و هدانن ۳ هک شو یک ( تند یب

 هما ییعع هلا ېم یازو و که ور نونو كفاك * رنک ¥

 ۹۹ زک # فک دوخ ا رنک قو رب (تنب )یدنما

 زولك هد هنسانعم ند ااف عت راج دید #a 8 راورب یزوژ
 ی هی دق بلقرتسان هر ید نجس اب

 Eke با قوک فاطر یقین و كنو رهت

 نو۴ هرس ان زارید ید هر هبت هی هرس اه هتان هم مد هيام رفو هنشدانف 1

 هدر, ! 
1 



 هخریینتو نیم ودالاقرتمام یعردطب وادار ناتو )اھ |
 ۱ ولوا هاکیدلوا تبه بوك وا یذج و ایدی اتسا اههدنلضا دن
 باخت ناکسو نف لد نیبن ( ت نعاش ارولوا ديم یسانعم ڻسا طف

 ءتسهتنپا یهاک کن ۱ رود بآ اھم چو ةوکت نه اکو
 وب کد E RE كنەدو بنون باغم كيده ىك دلو ادق [
 ایزه ٭ تش قزفاباباز دو ءاقناخ قش عزد (تبس) طف اج هخاوخ هنشانع» 1

 رهن هت مو ییربسک كنون هکنوح# تسهتیس> یورو ر تنه

 ۱ رازی دام هدیاتفحالویشیل ەدى عهتساتعم کدو قو ردرف فرح

 بک لار اغ ن ادج ۴ درس ین تیس مرک اک باک ن اح( تب )ییرونا
 و مشا هديا یااتعت ابا ماکت دودخاب هلبات ایفای نکل ۷ ری ۱
 3 ق وات هلی مع یدلروک «دماقموب یلاعت هلنا ت تس | زولوالدنم دقو رعم ۱

 ۳ : 3 هر یون تیر اه زوم ۷۴ رولک «دنربخا تسب كن هع ط5 یعدب ح

 ۶۰ شوخ لک( هج طق ) یبینسام خش نارد ایش ب هدر زع هتسانعم هنسند

 جان کنیم هک عننکو دامن دندی وب ثینوزادیتسر.# یزورماجرد

 ۶ نو نو مدوب مکان نیک نماننکج مس یون زیوالدیوب زا هک*
 کا ناه لح هنرکو ۴ 'درکر ا مرد 110۳3 لاک # مع ۳۹

 هه هه 8 .۴ویسردتسد راشزسولط تاب ر ۱ ۹

 و بیام ساشا از هک راف ی لوک نو داداشی
 : یوم منع هدزاتشربب ةن ارش نافرع زا ابر
 ب رد کچو یو ندیشاب ينيب ڪڪر یابنعم ۴# هد ام

 ۳9۹ راش ۴# یدک ددلوا تب كنا تعط یی دی یت رکب وید ش 1
 a2 لعاقتسا دوجاب سما ندا !ندنراش هلت ےف 9

 بو رها كن %3 6 غب اورد هک لیمو ندی رانش 3

 وة( ناخ ابا لزق ينارتشو وص منا یکی سد هلیمص كد هذاو دم

 : د وردوصتم لززا نانشکیدزد:# دننک وتس رد: ی € ثعد حیا
 ۱۳ ۷ زی لود نا ي جاصسونب ما ر 3

 ۱ طظ نادمس ول نالک“ هدنرب خا تب كل هتعطق ی زوتوا %3 شوش

 ۱ سا تاو دالا قبس الع رد هلط هدحوم ء ءا یک هدشوا ردمآ

 DEE نشون : لد نوخ رملد ل لدل داخ (تیب) یون 3

7 
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 aE كفاك یرد صم ةنساتیعم هی |لیم و رام ¥ ر

 کی وچ رد ظفا نت تارک هست کسا تان بس یف هدوم ار
 رولک هدیشارکو دیارکه ادب ا: هب هحوتفم هیت ءا كيس قالد اسم

 یدک هدشات تتن هسیاخ وم طق وید تضم اخ یفورعم ۳ ام ۴

 1 + زون, رغب لدوسج هلچ بو یا بسک ی راع مو لعب ا4

 Eg هدنح رش قبب یر کن كنه اد یراق رف فزا :
 هوطو و شدا ) RE ید هد زاس اردن مغ یرالصاوب

 هزة اف رد ناعفتسم رک کس یب یھی عی رد اردن الان تم مه 1 | ین زو .كیهحطخ یی یرکی ن نّمدفا ندنوب نئزو رد دع طق یی دی

 4 دز شب ریکبآ نیو هظق# ا ۲

 وید وص.# بآ یدک هدنناونع كلة شات همت ۹ نویی
 هدنزسام تاب لب ەخا د XK رک # زولک « هدشوا تاب تندعطق ۱ یه

 ندیساب ناللکج هیات اب لنده طق یه یوا 6 سان ید

 کلن همطق E راج قاب, هناسانعم ھايا طظ فج داب دنف

 هج ونغم جم کم دناو ارد طاح یھت ن د *% دواکهدنجبث مت تی

 رولک هدنب ی رهنما ی لبهءطقو یزاحرحا مك هلن رد هت, تا

 ضعءب 7 طغهحت ی هعطق نالوا یکییوص رهوکی نعم لصاح]

 شاب رهک هدنروضوب ردعقاو ساب هلبا هی ناشی نجوم ساب هد هسا
 4, سرا ماپ شاپ هکن وج ر و وائ کز صو هناا م یھ ج اص 0

 محال ردز ماخما زب هلیا هم نشو یی كن « هدود 1

 9 رب حاد نونکای دش یر صخب ۷ لا

 هلک لا ەدۈدم هلم ءاخو یوکس كارو فتنه دخوم ها زار ون

 نره, نونکا دن رولک ةد ةنسانعم ادو ید مه هنسانعم نعپ وزا زا
 هتسانعم یدعت هليا همان نونو ید كن هدودم نونو نتوکس تفاکو ئ

 ا نوک | هب وت هک رک دی تر Ê) ۰ )فرع راد نإلاوالاح هدب
 ا يرسک كټ هدو دنت نول 9 رمن ۴# رازیدید نونیک هی سنک كفاك ز ۱ ۱

 ادیب تاب هنتطاعواو هل ېچ یو ی

 . 9 رنج هنسد ردق وب تسول ردزاوتسیه# ا

 ر | هو تان دو ها قو او قرات كسر قلا



Af 

 ۱ هسرءاهو یف كبجو نیوکس كئم نانو یف كل هوم ءار هک

 ات )ىشاش تیمار ربد درب هدنب زعررید ف رکن هکه نان ولط

 ۶.۷6 نزآ.ةبعگ ردن سبنوت نضعرد # ولواوتدیسر رد هلالوت رینعرد ۱
 رد زوم دیا تن هدب رع هک دزوب هلی هی ؟اضو یقه كز هیت ءاب

N۷ ونودناد رکی دندرک 4 هکیباردنوبند رک  , 

 وب با نونو ین كادو ننوکس كنارو هد كن هیلنراف" +ان رک
 ۳ عضاوت(تس)رعاسش لربد دیحو قئعو هتفر هدر 2 هک هنسانعم ۱

 دردقو تنکم جده ).تسوایوخ دنک من عضاوترکاذک )تشوکن نازارغ
 ۱ ]درد رد هنس انعم كعا لاى فنی درک نوک هد هنسانفم ۱

 رک ندرک ل عو ند زکر اک الثه ردجاتح هتفایضا هب هنسنرپ هل ےس یییدلوا |

 ارد بالبا ید هرزب دیتا هدنسبضام راد كاتا هدیاتخج ماف لمف |
 را ید یاکتا یدو رواوا لود نی ولیا را رد نانالباو رولوا كعد تویلد ق

 لب هدو دم لادوینوکس كارو ید تن هیشراف شاک ٭ نادرک ردکعد هدیا

 ۱ خرج راد نادرک aE ندنزخا نادندرک ها حد |

 زد یوشهاه دسع هک ږولک, هدد هتسانعم باب کک یدریههتسانعد ا

 ۳ 3۴و درک یخادیدنیادرکمه ہد یکی نرکدیلوا ٭ ا
 ا همسر ءاهوآ ید كلادو یوکس سس یزتسکلنهسزاف فاك # هدرک !

 1 "د درکزسب میسر ءاه هدنوب رازید:رودم هدنب رع هک ه نسانغم هایی رک د ۱

 ]٤ا هقفوب عونرب لوا ).رواکیخدهیانع+چواهذرک هقشپ ندنوب ردهیانعموپ |
 اقاشداب نارد یس هغ اظ دوهب هک, رب یراصهج رابازپ ینان) هن یتا و
 هلاخ) زرد: راغ هدب رعاکا نوعا زارتحا ادناه لرکد ةة زا زوم

 : درک زدیم نذنظفلند نکن هدلوا عارمضم) درک لاب درک غم [آ
 و رابغ هدب . رک هک هنسانعمزوت هل نوک كنارو یف كي هتسراف فاک ۱

 : هلاخ 3 کنار اد وب دزک (تیب)یعاظن جش رد اهو عقنو
 ۲ تهل ندید رک لوا) زولکید یا نوطهعَسب ندوب ۷ هنا رک هب

 امسا مرندا رب ثلاث ) فلفو نوادر کین وان ) اندو حا 1

 ٤ : سداس) هدنافو عفن یگ نشماخ) شوخیزول ییعع اار) ندعارب

 َ رب ندجربا عسان)سکعنعع نمان) هودناو ع نعم م ا دوو
 بت اب ابد هه مس یه و دم

۳ 



 ی ۱

 ۰ ۳۹ کرج رنک قرط هینا ی رایت ت
EATیزبا تب تن ةلططق یعنل نیر ڪ : 

 | هدرا تیب كا هان + 7
 GS زیر یاب اوت ا

 قووص هلا E ناز مز هچرکآ ین ما و 5

HEYد باتا ا وکار زوما از یو  

 :یروعش تا دهرفق ةح رهام لع ان دواب ةدنلص ةر كطفل

 :دیدر ۴ فی رخ ل صف تشذک از زج نابهچ انهش 4تسب ).نآ

 یجنزوب لوكس تنی زانو یف تالیف شا اتسمز کوم
PELندید تحاردا رم تاب تور  

 | زولك انمى عشا "نانو د ۷۴ دزد. شوم زوجا ی

 دید هام کندی تلم زفرب نان )اريد ههام یضتوا ندیسلاس لوا
 | منو نکس تو یقین » اس # رد هلن منو روم
 ساختم ناف یا ار ت لنص ىم هلک كنو
 . زوک ییز لصف عع هلا همچ*یازو رل كد هدو دم تحت هاب

 اقا زا کوب صفر ڈرون هتک بارش( ) یمن
 )۹ ۷ مسوزبازدنل وپ یبا دزاق فر نایاب ب ارو Ks 1 مش

 لا سا" : ن دغم ينل راب ید 2ايام ضورعم # نا

 : رولوا لئعاط نداوه تب او طز ی قو نفس هدرانهبو نان یصخاب رو
 .هبآ افو نوک كارو يتععف كند وم باپ »۷# فنر زرد (ناژاب یا

 4 یکی میخ هدول "هاو ( A یمظنرلتم راد ولن هد م کرا

 مارو نوک لز هدحوم ابو ی »مر یه ۲

 كوو ديالو هو داب ورا (تو یدعتس و تل ی بام ۹

afi 1۹1 ری لب هد عش یو ناب و  
 زولک هد هناا نابنولم ید مه هلو کر اش

 ECG ۹ د هنو

 نولو نعمت هدو دم نونو ی وکس كندېچم انس شل ب و

 قاتلوا د ید دونه بان مسی وا قره يا ےک و

 زا | تا طب ف ر سس هر ی ور بات ۵

 و وتو و ۷۷۳۷۴ ۲



 ق دعمل ا دعاوفیف,قبس افغ رد ج ادا وتو فلا کرل ا تاو دالا
 لیدنلوا هیس مست وبه نارک دوس نوعسکنا :ردزهناف بلاط را رات هناک
 سند هب را طلخا لو )زن خدهینم یک دوس همش ندنون
 ج وا روک نم نوئاوا ق الطا' هد کر رانا یتا ہرا ہتسالا قو رطب قاز

 ر ی ر دد رک لفس 4 ادوش ماش دوس درک اضاقت (یهشزیم
 ِ ۰ 6 زوخوانازرا سا الاکشنربو اا دتس کاوه جرم

 طظذل یا وباطعاو نخ اوا شو مس نفع لب رک ین لا دو دش داد

 ارت هرکی قید یدزب وداد هکنوح ردرا زدص م مسا هرژو | یت هغ ص یاب

 ماتت ل هرشاعهعطق بد یدلاداتس یدک دبا ارتد لرمعطق

 ا ادامى 'نکنل رولک هد هتان ماقتا هتن اد لدمهاودکب

 اهو ساق یعع هاب را دک كدت د ودم مالو تاک الك × ولو هفوقوم
 رد وح تشردن اک سرت کیا صزضزا یخ ومآ (غومپ(تښب) انب کج

 دصو توصو هننسانعم لزم اثاث : ىد هالو زبزت هذ رکدیآ غارجا

 زا ین نا بچی ازو یوکس نارو خاف تان يه نا ززا 6ر واک ەد اهن سابع

 نازرا ناخ نایاخ» تن قدر هنسانعه ضو هسا رع هک زوج وا

 اروا نو و :و دال دمه دینا ناجاو دنهدن عع ٭ دشباتس

 ۱۳ ب ریسعرکر دل لح اسزاب ناتسبا و رم رک

 نا هلیعف لن iy یوکس تانارو یف کن مشراف فاک #امرک
 دا زمندزاهدمافموب ی رولک دنا ع ارض قرک ارس لب اقم هک دیلممق
 لب هجم یز معبر كارت هد ٤ دق معو هکنوحر دلکد عیب ول صفر دفٌرضلضف
 4:4 نکلرلب ذی هزاب ن درب هل صف یک الر م یکی دززید ئام ةا هم ءا هعیصراب

 اوهوراکنرب نیمز(تس )رعاشردلاغدا يعهدنوب هتشذایدلوابلاف هدفنصرای
 ۱ وبکمد لک م ایسی بکر یانعم راہ هشیمه امر هنامرک ه # راکشم
 ندا ]یدک داش رش یر تاب i هام دعطق ول دیس مر ک هکنوح

 اکا هوم ءاب نات دات ردن لغان اوات نسل, دعا
 و لا یسیییکرت ی انشهد هتسانخ یف ھی داو یک اعر ک وكس یاس

 4 یار تس لنهتاخ هعطق و د ترار > تا: هکنوخ ردطنسانعهتزار >نامز

 هکر لا تاودالاق قساک ردنامز مشا تادا ناتس یدک هززجیرنخ

 ۱ امد رس هعضو قو وص تاع مکدتس مت سا .عضوم راحو سا تب دایر رس

 یراکدید
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 اع تة د دی اه ere قرر
 | دادب سرکش هدهع زک دار هکناب زو تشد زا (تن ) ئ

 ترصنیتعچ ینأن) هدافو عفن یعع لوا)زولک ید اس نو ادا
 توو نع ساخ ) سلح ردصیع مبارز ناعمابقمیعع ثنا رف

 . ما هنسدرپ نهاد )تور وزرطییع# عباس )طا دو هبلغ عع ضشداس رب

 ۱ همش +یاز#*ونازا ان داوروتسد نع را هوا ؟یمج ع ات) قاز

 لرد بکار هد تبیرک هنساشمزد هلع کل !هدو دم نونو نیغ كنهدول

 ویکیار نتفر یاب ترادن۷#ونازب تربح ل گر دهن تیب )یمظنز ۱

 های یاب زولک هد هن شان مم میعشاو مظنون .یچ دمه رازبد رب هات

 راد لجو هږبر نع که تشانغ قابا .هلبا هیت و يادوب
SEتەواغم ىا )تةاظو بات مع لوا )لك ید هیانعم  

 دولوآیب يک فضوورباحر ماند تظل ندا جاد )ززا یعیر ایج ت

 ×ز وب وارک زا ننافوویذدن دو ۳۹ رط ےھ٭ 2ا ۱

 ہک ین نط.دلبا نونو یم اکل همه, اخو یف تل هدودبم نون

RNیاجب خانوم خو هدبشارخ(تی) یمن  
 ةتبچ ناخ ٭ راد رارید عانربت هدیانخج# نوخ شا هارد زا تفر ك

 هروسک م "هدحوم ءا یدنلوارد رمآ ن دنن ةا ذی راخهلباارو یھ كنهدود 

 هل خفن هیتر: فاک # رک ۴ کر لا تاو دالا ف قیسام یلع:ردهلص |
 دوجو ندنم روارعص تالضف هک دتلعر راربد ترج هد را کن وت وا

 نایکرکارکجنریهاوخنرک تب تدور شاک رولوارهاط هدناسا
 هقشب ندنون د« رکا تشر نیاز نک راهو سب یا تس رکل جد نک رمهرپ]
 ام لعردلعافمس | تادا یناث) ردطرش تادا لوا) رولک ی ۷

 تاکو تدق قە عمار ارمودوصقم مک راتوا ۰

 ن نو فرار وک اا ولناکد 2

 ولناکد هی هرعهر ءاهو یه لو راف و نیل وا چو 1

 لامن او لازا ع لوا) دوبک ید هیانعم خج وا هقشپ ندور هنطانعف رال

 هکود نالیکید هنسامب راوللنم شش و ناتفف لات )کو عیظع یار

 لادویوکنس كواوۋ ىه كنسادوس هکنوخ اتم ندعجج * نارکادوب

 نبش ردلعافم اا ییدوم هلی كن ءدودب

+ 
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 ۶ وشم هلب رک ثللاد هدسان ناهد رو هبا :هہ و یخدنهدنیسغلا

 ال اب ز * لذغت الف یهلپاداریا هدهحوتفع لاد هدنسیکما هدب روعش ثكنهرف
 د هل س هع کا از ناسا ی ینا4ا لا هدج وا و كهم یار

 ښتو درخ یا ناهد نرد ناب ر( تیپ) یاشعس حر زدشماوا ثیاور
 او دعردج4ج (هدنزب وش )ردمزالاز خاد نکل ۳ زه بحاص مکر ددیلک
 لموقرپ و3 دنا زندباباذع هکتو چ هنلها تبحش#نامروطیلد اب زی
 فکر اتفک یکی راکدید ناسارارید ناب ز ین هتخل یراکدتبالانبعتسا
 ارق فق رسام لع ندرداص همسا هلیقاطاارو فا ا هنیرخآ نضام ندنننغل

 ۱ اطراف رک زن نبی (تی)یسودرف تم
 ۱ + تالب آیو چد کب ولک زاغ یز سکوکه نیس را ۰
 مم نآ هنبسورب ( تدب )یو درف مکح راریدرداص هدیپ رعردفورعم# هیس
 ١ الو یھ كن هبسراف فاک # واک  كنت بس هتخرا تشادتمه# كنو

 هک یر هوت تیب )نولکن ین اش راز د موم دېب هک زاغ وهلی كنهدو دم
 و یه كنه دحوم ءا جعل طب ؟دزب ربمورف هدیدزا هدشانولکی دزب ريمولک, غاجز
 هډ رعیکهنسانع» تابه ججو یوکس كانون و یت كن اکو ینوکس تام مجم نیش
 ردروک نمود لا لوصیعب بچ تسد ید هدرلکنهرف ضعب زرد دعاس

 1 3 ودوا شود شلو  هقر!تشپ هکسردراشهدنراو# ۱
 | قفر هد رع هک كسريد هلبا نونو یر هکف ك نازو كنهدودعو او#نراو
 .راسخرتفجهدرک تسد اعز (تیی)یباغاربعب اش ید مار رک ك ارۇ رد

 كن دمحه+نیشو ی كن هیسراف ءاب تشن 2 نراو هدزکونازتفچ یانز
 تیالو یخدمهرریدرهظ هدیب رعوک هنساسنعم هقرا هلیاهیقوف ءانو ینوکس

 عما یف اذکر دیتا هی رقر ندنآره اونو رد عا رهشرپ هد روباشیب"
 هد لع هک هتسانهم زوم وا هلدا هم نیشوا یک كن هدودع لاد # سود

 ؟یدواد یاهرز 9۴ راک ن ادرک شود رددندیشک (تبی) ننه رازید کنم
 1 ربد هح راب هاب رع د کنکا هثنسانعد هک, نود ی دمه ۴# راکنرز

 ۱.۰ ۰.۷ یاایاب یدلوا زبد وف از لاتسدقمرب تشکنا#., ب
EAنوت یعنص كن هیسراف فاکو (دوکیب كنونو یصق له نده  

 :(تیب)میاس لوق دم ر اربد عبصاهدنب یعهکی مزز هلی یقوخءاتو لوکس كن جم
 : تشکناراناهدرددنکن سکته رک( # تشکنارادبات فلز :نآ هعلح نکمب

 یس ےل
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  هکنوروب یا یا رسک ك نندو دم نونو كنەدحتو ابىز واک هد هن
 یور# ردبطا چ ع رام هنسانعم كسوروکی ده ر رد ار

 | یعاش نارید جو هدسرعهکز وب هلبا هبتخزاب ق ےس

 هزورق ماو راکنو شعن اعار یورءریک انو تروضتوخ بون (هت

 ییع ین اب رو قرذ نع لوا )روت اکیدهپانعم شدة شب نانو 9۴ شام
 تاجو بنس یعع مانور وا کوا , یعع لات )عفو.

 یدک هدنعب اسب تد كن هو طق ی: | یک اب لا هلام نما

 : اط زط نل !فمف داد نادندقاکیضراع جی رو از اه رفا

 PO rr هحر کا اربد دج هاد د غانا اکیا

 رون لو | یقالظا ید ەە اوج لجن لدن ور 4 لامس اک الماز دی دا كفا

 قیظفلراس ند هنکی حتاودا یصاخ فرصت نالوا هدنوم كن هدازاشا, ل ۱

 مسا هدنافل دربتعم بتکهک اماف یدلبازایتعا بکس یم ید کهدمبقو
 هراظن لر ترک و وزاره ار دیر( تیا ازا ا نم یکی

 دنسانعم ق اک جدو هیچ هاضو یمن كنار# خر مدرک ت یوکتزادپخ ر

 یاولحیانابعر ږد خر یر وچ راک الثم بو دیا وج هندیک ارت نصب ار هش نک

 عارم تدق شد زدورس ۷# تسدونح لک لما تخر زازاک شد (تدی)
 لکیملا میطظنعرپ لوا )رولکیخد هیانعم شب خر هقشب ندنوب # تسنو زوما
 نالوا هدنرا دعلجقم رطشردق ون یسجرا حدوحو نیک افنعرد خرز هنر

 پسانانع ییعع یا )ر دش هلو مبل هلیمما تنا د ردنرابعندش ود لوا ۳

 یی عاری رک راه هدقلسردج اب خوار شم ) یک آرم 7

 ۱ رد هتسانعم یاکی یس دوبل اار رنک * نرانو ارپ نما )تدهجو یوس

 | قغ هتشک دیشروخوت یوردرشز (تبب)ظاحهج اوخر دب رع لصالا یف
 | تردلضراع هن شد ندندوب 3 ضزاع نازا غ .ابهچآ هم هدنامر ازن # قرع

 | یی ثلا )رک تلو رکسع یبعع ینا )شو اثب یدال )رواک ید ها
 تیکه ع هستم نسوقشعلب اة ونه عبار ) بناک ینا

 ۱ نس هدي راع هک هنسانعم شید هات کل داگنادند# ردرو طبق ۰ هدنلګر واک

 د هد ةنشانعمر اک یخ دیه هتسانعم قا وع بلال رید شوت "دیش لر

 ٠ . زوس «. انهم شع اراک ناب ز لید ناهدزعا ا ت
 ۱ بدم هد ص هثساینعه هعا فلت ردصت تنبل نخ ۱ هد

E 
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 1 هتسارهلوا )رولک ید یان مچ وا هقشب ندب ول هن ساغم اب قور ەم لر«
 وکر س لاخام 9 مراد رسا زم سرک قهر مما.داب لا (بس )نا ةچ اوج ؛هم جوا ۇپ تبخو سوه یە یناث)رارید تشکنارسالم یفرطوت یوا
 دید شنو هؤرکز مسو موفزبسو رک عرس یک ڭلا* تيسر مروت
 :نیفیو یرمسک نهدو دانم هیر ءا # یاش رپ رو لک هد هنس ان همراب بم
 :م ره و ربا × زواکهد هتسانع«یهاو دو سفن كوب اتم ید مه هدینکرپ وارسا خزر نیطخوح ٩ هدینکرب یعاد شیپ اشیپ هپ (تدب )ی ظفم رارید رو نوبجهدبع هک هنسانعهنآآ هلن رسک كنهدو دم نونو ی تبه دودې
 ۳ طظنا.دداورت ( تب )عاش رار د ناورپا هدق ذلو دارم ینا یکیارار ید نج اخ او دانش اق هلبا یس ك هدو عارو ینوکس كن دحوم هاب وی
 ل یف كن هیسراف ج۴ مشج ۴# تور ناب وخ نسحیورابا # لاج نا ویا
 ورد قرف هللا هدید راربد غارافو قازاق هدناتفح نیعهدبیع هنسانعهزوک
 وا ییرکی مشت هقش+ندنوب رولکهدنحرشیرشاع تچ لن ههطق ی
 رود یراق دلم هلب رلدانق هزم و ویقو هنیرافابقتبسو قودتصتلام) توپ یرافدرواهنغاب مزجبنان) وضع لصتعمیمع لو )رولک ید هپ نعم
 هیدن وص رشاع) هدععو« ی وتسات )ص غو ع یدک نما ) نیک ودمع ید« میان )بب رفو ایر ىس داس )لور کم یک سماخ)لفقیحممیار)
 ۱ وا ع نا ) هطحالمو لا ییعع رشعیداح) رد نوا ناتس و نکا
 اب زطو ناعسر ییحع ساع سدا هنر هکودو تالنا کی رلغابانق رشغ مدار )ناب شکربتو قو قشوةدنب نایمودنپ رکرشه ثا )دیماو عقول یک
 ب جافرب هدةفاقرب کز رد هنتیپ بیکزو عج رر سدا س )
 ر عتنات)یتوب وا یش روک رشع نهان )نجر یی ورک ینعع رشڪ عباس )راردیا
 ى اے نور غ عو ی داح )قعوطربندب رطارادنورش ء)رازد هربغاکزاعوظ
 مع نورشعو لان )ىشوف قالب چ نورشعو ین )یاب لزا هنسن ی اثماو

 *زۈب یوزردورو ید كې مد ضر كرك #
 4 هسا عم كا رک هل هیههرءاهو ی كن هتسراف یازو یخ كو۶ ¥ هم
 لب مو ىم تلادو ینوکس كنادو . هه كيم مد رازی ندههدس رع
 نیغ مرزها, نکاع ( ٹچ )ناس هب او خرا د(نوهلا نادا هد یک یییزوک
 ناو مآدره#یرورس جاوید تماس ید نیو

 - اعم
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 . ٭زادنا كنس ینا شاطنتخادنا یا۴ کا |
 عه نساء قمتار درد صم هلر را هحخ كتهدودب#«لادو كهز ننخآ
 هتخا ږناناز چ رددوسرهرهوک # هتخادنا ناجرازاب رددردع اتم ىا

 زادنالنس#ر ولکهدن زادناودزادنا هلبلا دیا هيد چ ی از كند چ ءا نت اا بدت یو |
 یدک هدنعسات تش كئ هات ةع طق ود ساطكنس, هکنوح ردنبیکرا تن

 رجن نه ادم زادنا كنس هوش ندنو ) ردع ولعم ندروک ذم افنآ زا

 رولک .یخد هنسانعم رلخاروس قفوا نالوا هدنسهزکنک هعلقو هنیپ ۱
 3 *٭ لنابنداتفوپ نام تاب هنیدرلسو مرک ۰ ۱:۲ ا

 کی سا ین دی راح ندر هلا عو یوکس كنارو یك هيسراف فاک# مر
 قيا لاد وك ك نارو ىت ك نيىب درس# رد قیس او خیس هدیات

 ناتسلکخرزارا# درمس هنو تسمرک هناوه شوخ تزور ( تب | اعاش قوو
 ٭ زا وقوا ناب شبق هم دعیاض یکتفو ملی ¥ | هم دوشدزک یھ
 دع طول هب هتد )زعل وبدر طا هکیدلیا مان نیدلس سانت یهزوک مظاتلاردم ردە

 او ردض نکا ناھن العد ن )اعد ن العاق نعد ردندازج الان ا مرزا

 نوب اضعب يرابسضو زدلاس یرلیضعب و نوبخم یرایضب ایرلوش |
 رد هرو وم یراضورعو صا اضءب و فوز نوبخت اض»ب و روص2 ّ

 ۱زورفلد نشود زور ۵ نوح مدهدنخ رف دع ط نزد 5

 نوا ود رابم ا هدنخرف یدک هدنناونع تنهعبار سعد هد ۳

 نزو ینعچ هلی معو یدک کالا د# مد ۴ی د ےک ہدنلو تیپ كن هعطق ی
 تسرکشرپ ناهد هج رکو کنا شو نک سب (تب) ًانالوم تیرممح رو
 [ جد یبانعمزوفطنوا هوس ند ول ۱۴ دنرابع مه هغافو مدو نزو نا هک ۱

 -رولک هدنحر شى سننا تدب ا هعطذ ی زودط یرکد یلیصفن ےک هتن .رد

 همای ولد نوک ¥‰زور یدک هدرنزاز تد كن هثلات بدم بد گی 9

 تش كنوع ط5 دب زؤتواويد ندا 3۴ نشور# یدک دنع اس تدب كنب

 هدماقم ول نکا دنسانعم یاب لکوکر د بیکرت فصو#زورفاد#رولکدزن

 لنهع طفیمدب نوا و دلکوک لد هکنوج ردکءد یجریدنلابضلکوک ازا

 یدک قییفح ہرے عباس تس كن هفناس دعطو ز زورف, ی ۶

 ارد ج ردنلایض لکو کیک نوک نیدی ۳

 : * زوکمنچ مشق دوی نآ ی ای ویا 7
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 جم کز هیسراف ناک دنزک:# یکی راکدتبا لا دبا هی هیقوف ءان ییاظو یاد
 | شدوخ نام # دننکرکید دصق دنر هکر هوج (تبن )ینظنرف روکذ م ون لئاقم ناب زو درمش یەج هلا لادو ننوکس كنو ین كته یازو
 ینا )عب ین الوا) رولک ها8 یبا ناخ وز فلو زی,ضاملعف زن فنتخوف رس كن هدود او تلف تخورف فک دن
 نفت نیش كد, اخ هیلو هتسعانعم عب یت البقتسف نکل) قارحا
 ۱ هنگ ءاخدهنرولوا هنسانعهقارجارکاو رولک هدنشورفو دشورگ جلادیا

 نخ مردن تان )ظفاخه>جاوخ رولک «دنژورفو دزورف هلیملق هب هی از

 زرذف یو نم رک مشاب فلخان * تخورف مد: ڪو ذب ناومز
 E زا بنا قاتروآ یهدتفم هزوحوایتدناکیار#ع

 زوو ایسا نا ارکد ط یبهع لوا )رد ةيانعم یکا دل وکس لا هن ءا ناکیار
 ۱ ضوعیو تقشءی ییعب تفمیعع ا ) درادی» نا رک ه نشد نسب درس۷ ماهتخناپ ززورس نوج شم دقرد ناکیار(تبپ )ناطسهجاوخ
 لا هام تن »اپ اه یدیاناکهار یلص ارنب راف ناکیار یدن زذا اه اکیار ۷ ییلعب نین چه زا دین تعاط یه (تبی) ییاتشمیکح رک

 لع یعویش هدنکرتزدسراف هل لوکس كنافو یعضتوح# تغمر دث لوا ٠
 تفمر# ررر و هرزواباسحیتمافنا هزب تبات ( نئن )نان یدلق هجرت

 او نوک كنونو یف كن هره زانا #ردالب اغوغ وباب قوی قلوص |
 ا وترد یمظنربع كب شهلا مجم یازو ین كن هدودم "دحوم |
 ١ نان ىد هناا نخالفیدآ كنابص# ر زو مهولیکوو زاب او تدنن 96ربظد یب شەنصب ڻردقرد تسؤا(تفب )
 1 نونو ىر عف كن ةع ءاخو كن رۆ مالو كناف ۴# نخالف
 منمفناطناب وج ر کا ژرید عالعمهدیب رع زرتآ شاط هلکنا هکنانص

 ید كنسابلف و كنشالفو ناخالف کا # راوتسا خب هاوخ رد دنزو دب ٩ راوخ ماک دضز نخالف كتسب (تنب)دما میکح ارادی لاتا ق
 3 ناو یضف تل ادو دمرحوم دابو عمال ملجم نیش ناب لرد
 و نا درکوت لدع دنهمب (تیی)لتیعاعسا لاک هنسانم نابوج
 |یدنلق هچنرتو ر سافت هنس یعویش هدیکرت رد هسرافیخدوب دل. ادنسزاعءا نابوج * ناش تو دنک یزاب هیطصم سرخ وج # سام دعا

 ۱ قفا

۱ 
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 | اکر ھا *زارد ءا تشکر اینو( تی تن )اشک روا
gn1 #ر دهوو هاله یرولوا چ و  

 یک شر لیا همه ماهو یك نونو :یریسسک نو باا
 دوي هج کد ورانا هب هب * دوبهیح هک دورا [غ مک تیب) یه ونا

 | هنیمانهمیروب ما هیعسر ماهو یر هه تن هرسراف محو تل هج رعواب 4
REییصخام درو مشم هیسرافءاب هد هّبسلاول یک ناعهدو,  

 | هلل # ردهنسانع» :hE ه لبا هیسرراف ابر هکنوج ید
 1 اچو درهزام لدغ رم( تبب) اف شرب نان هووپیک ناش هد ۱

e.یر پند هدنرب دنایشآ هدپ ریکنابه> تانهرف و 
 0 نا 

 | دص شک لوا رولک هام حوا مال هوشو ندنوب رلررد ید هب هدر

 روز "هناخ یعک ثلاث مراوا او زاکسو لاک »£ < یا ) یزادرپ هس هم

 ۱ 0 ٭زاورب قجو ایجدردتفلاب ں سوو ع ره "

 | هد رع :هتنمانع«شوقاموع هليا ميج نیعو رک كدارو ی نم لوم» 8
 پیس پیسارت نیتساجما ماف ار لوا زولك یخ هاتم یکبار تشن دنور یارک

 با مالو ید ك ڼ هدو دم "دوما: ۴ لاب رولو اهدا: رم وک ی یب ر عع ین
 نما ټپ ال روک هدهیسا يزعم یدانه ناو وجر ناس یو مهراطح اینچ ی

 ندنوب لاب دزوسب رها ور نجلک عع هک و۴ دوبن بک بابص یف لالتخ ای( تو
 كنابیسف | مات ) زارید هی رللا یلنا اویحاب راج لوا ولک يجد هیانع» تلاع 2. ۱

 | اغو وش ی عبار) رواوایربا 1 کی هام عونر لا ) رار د هیر 1

 زاوزپ ماکو لام عع سدا )ی حاص هصد كنروع مک ك جبر نسب :

 قوا با مچ یازو یف ك دوو نو نارو ی سر /

 و داف هر هک: وج رولک د هنس انعم ییچا دانقو نيام قچخا دان

 تیپ ) یر »دیک زاب هداشک ی عع مبهم یازو ی كن هدودواو زار

 n قح یاوهرد ېد غ رم تفرک# زاغآ دام ی ج نوچ نیر
 ن هک تبخور#یدناص یی ی ا

 هیانعم یکیا تشب ندنوب هدااهییعع هلبالادو یمن دیس دوا
 یععقال اورولو! یو ردص ءمشو ردیضام ندنظفلنووسلوا)ر :

a Oیهود من  

 تم ناق نیر دانا ف گیتس هم
3 



 فولد زوم امت لکا رولک نتا "تا CEY ی دب رکن واد

 یک لد رود مکه هثرد رها تاتا یدکهدلوآ تبلت رسام

 و لب دال با ةدنزفآ ید كرد زر دزادونام روس

 زا لکت هل نیش را لرب نیب هلا شش هدزکرتنکل وفا
 داد 9 ازم قد ایشاب یاد بتا بیو

 لب هدلاجرو هتسگویور هداسن طلبا افو یت کا دوام مبل # م
 . ههخ لم ال ك بج اج ۴# رولک هد هتسانعم كشت ی د ےھ هثس اعم

 یک( یزفف ساب ترو ور نسب لو ۳

 ئا مدر *شفذو هسا هنازوا دام مک یو ok دد کز شاوهز را

 و اپ ریپ ٭ زولک هد دنا انعم مسن نالوا هدنفو رل رالاج کو

ITSزا رویاگ دلتان ودام بوت عيتجمو هنسانعم قبا یاب  

 ء نا دیمزور ند دوش زاب ندر ماز وه نتفکناوت تم هیانعم
e :نزااف یاو رهتس کب نابهد دیا نهم ی ا  ak 
 : ازم نم با ونو خوک نا هو ئ ی اچ

 ؛درکازو هک نکن آرب تنی ۰# نداد هکس يک رض یار ارز
 ۱ غ ازم ادعب: “نع اکرولک هد هتسازعهولنیاهک ل ضب رغ هدنلنصا اما

 خیا نزا نفاکو یرسکت نهدوبمءازو غد لنهدود#هدیع وه

 دانید یر اب را یصع» نکا رار دیس دراب غنتنانم
 ناب لج ااف بطا ام »كن را ناو شوخ ًاداعچ:(تنب) لعل

 ازو وكس افدحوم ءا و نصف كن ةبقوفا واو رنک ك نيس 3 وتس
 ناب ری هلال وتب اکہ باب را ٹکا هنشاتنعم نفو و نلاف

 یو اط:هدیسراف هکنوج ردطاغ کل زروقا هلبااطو
 ن سرکس الاب همش دب ب۷ الا پشر د مآرب یدنجوج (تل)یتبودرف

 ون انا و قول تر
 عدو انا اخف كنود دن نونو نوکس او یف ی راد
 ها نیا لمم كنور نداد هبا ءدام نی هکنوحاږد ضیا رع
 هیوف نو کج كن دود ٤اک # وک راریک ن ر نهج س رف ضرع برع

 اماراربد ریه برع اک هةر دف ندنظفل هات وکه یا اه راهظا» یصع

 و یف هذول یک نت ارج ل اب ولر ازا ا ارد

 رواوا 1
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 | یور سب * وخ 4: مدمط ۳ تب دنیما .۱ هکی

 زاب عد ناعوص هدیدنکه شفوفرولنید 9

 ف ندنانفل ندیدنک هلباینوکس كن ونو جف كنه نس راف يک هدب
gone 1 /هاب وی سک كن هينسراف ءا زا 9۷ زد هلسانع»  

 لصب هدس رع هنسانعمناغوص قط هبا هبجمیازو ىع كە دود

 زای كباب ناوتیم لنس وجهه »کز اس راب نسیزدش ابن رک (تشب ۱ یاری

 × تانوزوپ ردکع درک قاسهروقدنو ئەلا ۰
 ها ذو کس كنونو ین وز نوک كازو کف كنيس راق اب

 لرید كنوزوپ رتو قاسمروق مچ هک هظساو نالوا هدنناب» قوش ەمەلياق
 مهآ نمادلدر Ka ¥ دل ور تسدن نهان و, راننایمآ ((تن )یه ریمهیان ۱

 یدلیاریمتژید ور هراس عز درهآ نعم: :دیو را, هد سیا عج * دن

 ,kol هج راربد هبهرابه لغو ناک هنا , , بن

 ۱ نماد ۳ u هنا هلی یک تن ذو دم نونو ی كن مدوا غ تاک زا

 ۴ اب هم ۴# ردنلاع هدنالغوا نکلا هتشانعم تروع دوخان نالغوا نا

 وید یروپ هب هکنوج زد دیکرت فضو لصالاق .هندناسنعف هر
 هدب نقاب تس كد هة طو: یعفرف نانا رولک دنس داس تیبا نانه

 ۷# هر ام: الغ ٭ ردغجت لعاف سس دوخاب سا ندنره)ندب زاب نالڪ

 غ هلبا هب رع ءاب هرات هکنوح یدنلق ریسغت هلا یوبش ردیسزاف ی

 زدشندوا زوهشم هژباهتیسراف ءاد سالان نکال ؛امو ناب و بم

E NNنان جا تنها نیا لصضعالا قاب هلب مس کا كن  

 ردعاشو تلات هدر ول نهیاسنعم هدنسزافو هدر کات نکل

 ۴ لکنذرکر روندهسوب دیخدشاثب وآلوه# چ
 هدب ع ساب وا هدیکزت هک هق هفوشعم لوش هلبامالو نیم یلن:دودع | ٤

 شط رم شید ولو" انابتساوخه«تلنزنآ (تسد) انالومتب رس ه> راز دن

 ندیلوملوا) رولک جد هنانعترد هسعل نان : شپ وخلو کوش شب

 لا ردردصممسا رخأأتو راص ی یار هنسانعم:نلکارد درمان ۰

e۱ های مهد كز هیسراف اک لکت درک هواجو زاد نع  

 هکنا #سا هشح اف نز طبضدن کن (تس )یتاعلاونایدک قج اون 3

 ناوینزکندهکن وجود وبا ر دیک وحی #َ

۱ 

۱ 
۱ 

۷ 1 

0 ١ 1 ۱ 
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 اک ك اخ وم هاب ٭ راسب ٭ اسزوادرد ناکدن نموج * اودماردرک
 ام تب كنه هعطف * روحت # باریک مب هلنوکس كنیسو
 هن تادا هاحوتفمیم یکم دلولارذرضاح یهن ندنفل ندزوش نک
 دره اذولو ىف لنده # دنا ۷ ةطابسلا تاودالاق قبس اک
 رم ندروک عزای یلب اتر هک لباق یھ هلبا فاکو یخ كللادو
 شفا راوخ زایسب ژان بهب # ار هداب د رک شون لدنا دنا (تبی)

Oاز ۷ زا یدهصرخ ی دبا تعا تق دنس رخ ی دلو ا۴۰  
 دو یوکس ك تونو یی ذ كنو ینوکس كن رو یم كن ءا ۴ داع خ
 ماه دمدب تخ ر دو زف( تږب )ئن زمفر ولکهدهتسانعءعانفو 2 اف عع

 ءا هنج یازو ی کن هدو دم مه  زآ ۴ روزا مان میندنسرخ
 را نزا ۴ رسرپ تدیاب لقعرسفا (تنیز ننافاخ ميکحممطو صرح
 ۱ ی و ودق قاسم را صر بسه ص ر رداد نک # 7 1 03 هح لد
 از هدودمنونو كلادو لوکس كنونویصف كندي راف ناک ۷# اندننک
 رد تب للاخ الف و جھڑ د نیافش مکح ددلوذم تیاع ەدلۇپمالةيا ده والد شون اسم موا هاب یراکدید صار هر دج
 مرد ۶ دنابن بطزا هک ج*لدیلخ نایت لوعف ناوعف ناوعف نزورپ

 هزار هتفرت نی رادان دک زا هتسد دن ۴ نج اق مزا بارم ح رایاز

 شو دا هرفو ناتسب و نانسسلک* تفک هدناوخاهچبطزامتنکود# نیو رپ
 ناپ تیک هدرک اب نایک ا کوزآمدیسرب وت ناوخ جراوچ
 E رک متنکب# نرو زذ لاو جرد ناتس ودنه,96درکرشیلعارات,نآت فکب
 ۱ :هءطق و هکنوج ۴ لی وو مار هز زدوکو زرهارف ۱۴ ناتسد تسدوب
 ۱ ها اوجد نلاص1 مزراوخ نالیک یک لنغیداوایراو هججاص
 گارد هییلعاد نازا جد یو دقردناتسکرت هاشداپ مشیلع ندنکلبمرب

 ردزرمارفیعسا كتر اغوا: یدبا نات فر ینسایماباب رده ابتدای فورغم
 ردها اب دان ید. نی وج ردولغوا زورا نادا اتلس اس هفت اط زردوک
 ۵ هم رص شیک تان هدودگ نیس ۴# ریس % زدمولع«ید لبقام كراو
 : راغ نړ كن هلان طنطقدک انا رارید مو هدنب رعذکیناسعرمص هلبارو
 ءابو یمص کن هدودنم هدحوع ءاب یوب درد لبا هلاما یک وید قوطرس
 55 لذ یسانغم شب هد هعانذراش دق شب ندنوب هار دع هبا دتدغ

 .دلنا ۰
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 رد نلعفتسم رکن کیم نمر جر رکن وچردنڊا رجالا نر چ رر ج ط
 . ریذو مودح هتسیاش هناا دن ةج یک ر ھو ج ۴#. ناز

 قورا ۷۴ طه ۴# یک هدنچرشیرشاع تونم

 مواد یکی هنو تبب لب منیات ەي ب

 بفوزهم 9۴ رز یدک هدنحر هیت یجتلارفتوا مچا د
 واز ونک هدشاهراهکز ازرد غف # ا ا

Nندنوب ردفرحاژ هخربدقتوب زوج بد  

 نیمه ندنظفا یاررد) هنسانعم یر وبا مليم, بلببازرد#

 یاز ةرمربغ رم اچ هتان وچار د هکنوح ریز ان هیلو | هکر یب
NOTESلاف مسا دوخ ایما ن دنا ملن دنیا ز نب  

 : مجتعالع هدنر :A # اهر هک ت اویالاف ساکن هیعع# رز زد 7

 یدکی ةدنرشاع تبب كنه ابیدرهکردیعچ كره کھ دالا !یلخف)اه نا
 مسا نقش نال ڪک « دید ان تری كز وف طق یی قرف
 دواک ەدى توپ ؛تلن هی هلی کیا یللاوبد هلن رحب * هیت ۲ ۷# ریاو

 | ناش ىلىغ درك و وق رک سنع لبا هوم یا زوی كز هدو د مار ¥
 :ندنو زار تش ادم ہک ن شکرهزنآ ره ۴ ز اردراک زوزنب زیدمآ وج (م

 یتعب تشپ راخیمع ینان)كنر ردكنر یم لوا )رواکیتو هیانعمیلا ق
 هیصقرپ دوخ نر هشربعبار) هنسانعم لوید نالن هلبا قباب تلاث) کا
 سراب ) ردیعبا دیس رب مقاو هدرز جهزفزب ویو ییاخ) رد ا

 باقر هکیشعوا برج + هم طخ كتب نار نييلاإ ارق ماما هد با

 هلو افا ۍز ئه كير راز یان كنزي یدیا راو دانش یاد ۱

 هشزانم هدنز ایه يدالا دارم هیعمتخ هل بمان ودنکیرپ ره بودی ابر
 روما نار دمو تاودلأاجر غالقع هنف )وا یدّوم هبا هر را, واوا مو

 یرهش لهلو فاضخ هنعما کلنی یرھش هکرلهدروک لوم مدل ناپ
 رای ږد زار هرهشن لهاو ئز «ننهش یال معان رل هیلبا فاض هنعسا ی 1

 .یزوعش لبه هی اذک ود هثتسانعم نیشاتبلاو نیدرامل ںیہ ودب رع

 ن دند رار هک شاو ارارمسا ةن نخ هعطق نالواهدنفخ از )شرح نعم لةماب

 د ۷ زآ دناروغ رابس مچ قوج اسرقوچ 9 , با ا

 مدخلسب(تب )ی رک ناب ابر هج نامید نوو < گل

NER E a 



 > هس هتک هاى ےس

 ۱ تب ونا مر یزو مرد یوشوخ یلک تی )یبسعش ۱

 ی شا تن ینویرسک كنم نی

 2۳ لک زیو جه دشا لب موطر ما هدي هسرکآ (تبب] يعمل اوبا ۱

ira 
 رده صو بوم ءا يبو > N ae رک اک رک درک ر هل یک ته دو دع اک يتالبقتسم

oii O OES A Ek 
 ۱ دیس هدرتفادویوم هدزم دعوی دونی انم خوست هه یاز از # یو

 EK E وای
 با میخ ارج دریک ۱۶

 دز تدب پلن مع طق ی های رکبو ر ودوقوفوب جی یبا

 نامه بی جم 7 شعار کشا نیما تا اغ۴

 ا اف RS يانا نرم یخ لوا) روک
 Melee ین سو نوک تنولو یک هنر * بن # نیکو
 بدید قوبنت بو دب ا بزن , پر سیف هډ اغوردانورب ظا بیع هی ها

 ن انب بت نالب ى ادى ەغور راد دیش اب وصا# ا

Eےک زوم نیوی, یهود ءا رو ۳ تی دویعلاد  

 جا یصص مر دراو ماکح RR ااا هللا ه هر ءاهو

 نیم دم داص ردت او رد یاتنجلصال ق و یان هبت

 رص یورپ ردت م و و س کک ابینعم فرطو تالوب رکی دین اب وس هلپا نیس یک هد هوا
 ۱ مو ی عارهب وبد ریسک نالکح کوج

jین بد رس  

 | مجو مع کپ يک با نونو یر وک كن هدود# مالو فاک# نالک
 م ناک درج دباب ان اجوکیارودع (تیی)یسودرف مک ج هلا

 که دراتخا ندیم نم ال ڪڪ هج رک لر رک ملا درخ کنسز
 1 س بم غچ یر د نال وتد رفالک میس هکنوج یدارح نیک

 اھ مردن اض ذا قلوا ىج بص, هر لوب هدأ ز ۳ ساخت هک ودل وا

 هوا لو یر پس هی اوارکم ر. يجمل وید ردها ا

 GE نهج 3 مرک بره رر نفت نلفتبیم د زا
 , ۶ REE RY oe iهه  ۳۵ SS e ۷یک ۳۳

 ی



 ك

e E CESاب  NED RAME99 قف وب عج هو  ahê 

  eهدنشداس تان : ENRیسناروهلما زاها ی تن |

 فا رد ىجا هدر وب ¥ ناف رد كسره مهره لها نهم: د۴ نافای رب

 ینظفل ی لز رخ مطا ( ةي ) زد هستم قلواقالمو یلو و كمر |
 ئاردا هدرن م  Eخوب وند كوسااوا ۵ نع اشا ریظن |

 یس هقبا طم هجرت ندالط متقاب رد ارز ردقوډ خم هدر هل ناد |

 هدرتسشم هوا ن ی هدر انافردیظفل مدلکا طعاهف لب : سقلوان د
 ننیوت شات شا مک تن رج جالب ٌةفرغم هل نه لع ف مال اک ئ دیاللوا |

 ویا زیاد دهاکوبو هل  Esهدشلات تسب |

 زدم هدحتوم ءا يهدتشلوا زدرنطاخترعا ندنظعل ناییافتش خ

  ۳قدس دنا شیب نه ةه وذ نت و ع تاودالاقا قام

aN me هک آلدارتزدیکز ترا 

 رتل قرەلو یصول ب کر شر لصا هلا ةف دنجمیاز نوک # لورم

 نزف ب رغاو مم ت تاسو تکا |
 یرکب واد نیک سک را هکنوخ دلو ساتم والکوک ن رکشکب واوا

 اکو رمه 67۶ بلق نم لیگ یا طی
 (تس) ییمظنربم ردو تاطو رخ رگ الی اهراته او تورم

  7یدمه ۴ هک ۲ہ شک ت نالو لاواز اکا قوشنآ زدیسزرد یان
 او رضا شا تدخل ندیهاکآ  AEد یبیکر .قصوق ٣ رو اوا

9 e رادو سوفا شب او شذخ وا سوب اکو ایر 

 ٣ یک هک هلبا لادو یرسک كن هدودم مو ینو کتش كواو و نىكو دیو
 کوهی یوکس كنافو ی کنن شوف 9 مورو شو

  ۱وب مو رخ یتد مه تزنسحو فیح يیعم هلا هت ئاد نیمو

  SLC: ۸رد# رولک وه  fre, len titېر

  ۱ریو نو نخ یر عین گو تربسخو فیحیعع هلءا همم نی

 (  1دوربم نشا قرغ هخعزک | * لفواحا هزاشجزارادم غ 20 زدم (تی |
 ردرآژ یو مش هصقر یزاوتم 2 گفتن ظا هد او هتشیا را

 کت توطیدلوا رب و یو هی وایت

 یخفاكلا دوو کسڭناوو یزصتدووو هود وال دز ۱
  ۱بانو  arr raaر ما ندم : ۳ اا ۱

 هه ۱
 ِ ۳ دو
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 : ها اهرا مظاویرمسک كيم همار درک اور ظعا یععاضو اریلیضفت مس

 فو اب لورم تیر نام مع
 ررډس دوکه د لو اطرد هنروزولاځو ې مس 3 نکمعاضوا اوراتفک

 دید هبرو ز هل نوکس كياه هدییسیکب ها رم هم نددب هاش ۷ یااهش

 االس هکنوح زواوآ كيدیدود هاش سیلک یانعم هنسانعم .هلدود

 ِ 1یکیدود دوب رم هلیا هراقنو لبط هدښنقو تب ون مارکء ارزو و ماظع
 و قبی) یو هر یاینحموپ ردپسراف ید روس ب نیس ررر

 ره هیدن موف رج یا هش هلن دودم مالو ی نود
 یوم كناهو بالا # لهد ۷6 رارید» لاج ra هک نس اعم, یاط

 ]هدزادر کس شوبارفنژلهد (تس) ناه ززد لطهدښ رع هکلواط

 وم ءا و یف كنەيقوف ءا er # لع هدیدزادش شااود ندرکب

 اسا لبطو سوک هلبا هیعسز ءاهو یعف ت نارو یرسک كن هدود#
 ل٤ ا یک ناناپ تش 3۴ نونبر لیطدزب نزم ریٹ (تیب) یرهحونم

 ننال ا ی داپ و کیپ شا نبیکب واک هبربخ ندوب ۱
 هعانو همان نچ با فاو نوکیا و یتخف  دسراف ءاب * ی
 یربسک كانهدو دعمارو یخ كنهدجو,اب ۴# دنر # رواک هد هتسانعهرطاشو

 دیر تناجزادشرهاط نایک ات (ِتبی) یعاش ابضفا دصاق یتعع,هلءا لادو

 زور هر بول هدر مو دود ٹک
 |, ۱ 5۴ 3 راشچ ردشلوا یو هنتر دمو ديول هدر ا ا

 هوا ار هم نیم دو یر نمد دوو ین تنزل دیر
 هدزم# هاش هناتبلآزادروآ .تفط اعدی ون۴ هاکیدادمابلامقا سشمارم(تب)

 دراد لابقا هدزمب (تیب) عاش یدنلور سفت هليا یوبشهدیکرت ردیسراف ځد
 دب ون دیشب ندنوب ارپائودهدرپنتفر زا هو طخود كب # اهرابدا شبنج
 تلا )ا هلون نم نفلت) تازرلو رص” نعم لّوا) رواکیخد هیابتعم چو ا
 رش گر دینکرب کده د ربدکنوچ رد منکرتف صو# رب هد * تروق ین

 ردمیاش هدک زتو هدیسرافردنب رع لصالا ق ةنسانعم ییهدز» لیعف نزو

 | ۷ مه هلکا سوت یاتشپ مدلک نر متفای رد #

 یار را NRA نوا ما رد

 ت 9

Nr 



 رو تن اروم و نا قاب ۱ 8 1

aR UR A rl at ae 
 قند ها ا دل رد کتو ردیف 2 لاف رنا هوش
 be مد یب انوا رو :وآو داوا 4 دنا داف

eزا لس 7 ا وا خاب ندا ناقریذب*  
 AE رار رخ کر والا ساد ر

 9 هان اعم ردا موس تغاشفت تاشو و ۵ دکر
 نیر رول کو فنون ی تن r تل
 1 لا رویم ر اوج یر شی كغ

 | بو زره ز *رلد وزاد رمی چ تو قز ( تا ی ياھ
 8 ىا ةە زو تری دآ زر قاروتوان 22 الا دە ىل |

 قاروتوا 9 ید لو یر رمتبک رسمی هک
 LE و طه اقا نا (تسا) رفتی اسر قاجار

 کر وا یا رد نیک اتو نوت نوش یر ۲
rریزه دو نوا ی ایت لی ول  

 a جماعت الب 2م کوچ 4 درد زة نان اک ناو منت ر اخ رخل

 مىق ام مکتزولگهنزوخود را رفت

 ۱ ناز نرس ر رم در درر ااش( رداع یدک تل لن

 8. تک یاش نالوا شفار ناب وترا 2 2 ی
 اوتسا و کو دقت فی خیر غشو اتا وكس ; * زا
 3 ترم كە ننک لد: قاب یاب در 1

 رادار( زن) ید ج طر دخل عفونت رمآ ادا فا
 قفا زا ىو ۋىن ا۴ رات نا دنا شفار سود یا جا

 E ارق بانو تبا مادون و : شب زدی ک ضو
 ىۆ هد اوت کم , رذ3 نمک ا کی زنا 2

 بک اک تی تل خا 5اف هلن بدلوا 5ر قصو رک
 E ¥ كۈ زکر دز یر وکر وجنوک SH ا

 شم ۳ ۱
 نو رسوب ۲3 دلم ت تا از

 وا هنر ی مس >
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 4 ر:اهو یف كن هیسراف فاکو یوکس شان رو یت كنيس راف میچ هکر رج
 کر چراکش کوج تش د نھ ص! تیب لمآ بلاط هنسانعیوا نوک روس
 ناز همگان و خف كنون ری ۷ هداتفاراوس هملخ رد یوکوج ن مز
 ۱« نازاب (تی وزسخرم )وآ ینعیدیص نمل ارو یرنسک كنءدو مو
 هانهرون اجناناوآ یخ دن ۸ دوری مری دنراکر اک ز متسر ۴# دوریمرا تیم
 کریک ر رص نعم هلیارښک# راکش *:اصوصخ وورد نېک خاطو امو

 بتورسفت # ندهال اغاد هتسا كسرات هنره# ۲ 7 :
 ۱:۱۰ ایل ن6 راکدرورپ زا هراومهوج ییهاونجم هجره# 7

 زادا ۷ یج ۷ یدک هدنسداستاز كن هعطق یضتلانوا وید هنره ۷ روزه
 اواضم ندننتفل ندیهاوخ# یهاوخد هک یا تاؤ دالا ف یس اکر داع
 یدک هدنلوا تاب كيه ءطف یا رکب یاغ درعه میکت رد بطاح
 با یلطو هتسا رد رما ندنرا دل نیسجو ندبوج هلرعص نيج ۲# و
 ول د ماد × هراومش ۷ رد هلص هزونکم "؟هدجوم ءا یک هدنلوا هتنسانعم

 تاودالاق قیساک نه عزا یدک هدنبینات تیپ لنهعسات ۵ طق
 یدک هدنمپنات تیپ كن لوا طق رابکد ڈو رپ بک

 l4 ×زشىوجاراكنشنلددوينرىشةعطق نا
 ةو دولتظ ٭ یی رش * یدک هدښناونع كنەعيار دعطو # هعطدنا

 حب قرق وند رولوا۴ دوب# رولک دنر خا تیپ كنم ج طق یییترکس
 ات هدحطق وپ نوا بد بلق ٭لد٭ رولک هدنربناع بیپ كنهپفطق
 نونو لعلانالوا جب تمالغ هنیرخآ هتشت# ناکت# یی هد تلات
 هند ردیعج كهن هليل اذپا ھاسا ناف فاک كن ههر ءاهو یاخا
 ! وداومتمتادا#ار# یدک هدناو تیپ كنمعبار ةعطقوید یتماضوص
 تب لبهعبار هعطق وید قدری ۴یوج * هک تاودالاف قزساک
 زولکهینع بار تیپ كنمحطق یخی (نوآواوبد دوپ رش ۴ی کد اخ
 | قنة يب نکسزوتو اوید ی اهرینرربش قونع»دا هر فریشیوج یادم
 هعطق ول طو نبش یععلایصاخ) ںول گچ مدتنسد اس تب
 e : رولوا امری دوس هزازتسوص ول کوک

HEP.نیل هوا لوبو كهکلو از والدو وطید#۰  . e kk 

 | لد دکنوج رواوا تفص هنلتناو هبوب یراب رهزردرایکیت نیو رلنو
 شعب

۰ 
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 | كنه رف ردهنسانعع مقحهدرظفو بولسا ڈبو مادنادب تزم ترت وتب

 راو نمو جاراتیدیسانعم, و ردشعلوا کماورباپ جن هلی کا
 ۱ :.# رامرات نش اغا حالت اوفو داف درج ات
 ال بوت لادوا ناھ شب :یرلدعضكيمو دما درم
 ردهرانعغ و ید :درهد نوخ لب فورعمو ای قد حالت لف قوا: م

 نشیاعاط_زعب ناشر و« هدنک ارب قم دا اف اوت وا

 ِ مسز ی درک یزوشک ۷ ترە ٹر ناب خیتبانز ئ در 5ک ی اع ( تیپ )یر

 عباوت هدعاقر دندز و قالو قالا هک ز ارتد قاجالا ۰ دیانت رامرات ناو

 نلو افرح ائ هر وکذام هلک زک صدد هکر رک |ىسانەم كت هلو !ندنلبق ظا

 هلک کیا دنزونص ول یک درخادرخورامزاتالښم زارذیا رارکت بوروتک مع

 ًتفح اهزامفواو اولاحرهپنکآزدراتخ هدنکرتوهدهمزا واو اک هد
 ۱ *رونیدروآ راه ر ییلسیارازف سیا ب

 (تدب خیل عو لغش ق هارو یرمصتفك هدو دهن اب وتنال

 و را یف# ارم رایف قتارک ذ زج س۴ا راھ ارت ةن ھن ۲

 یفیدلوا یک رت تفتضو نوآ امن 1 تفرعدق زاییف هکنوح ردب هک رتا

 یدک هدنزبخنا تس كن هع طق ی یر هدا

OW ak:۷# زاب :وراکردکدج 2  
ERكنەغطق : ر رکی ر ید جوکش باراک هکیوجراذپ  

 ندنوپ ر دنن لع اف مین اواي برشا ندن ظفل نتشا درا دید هدنینډ سالا

 ٠ ص اراز ر واک و دات ر ابدا روو ناو د تح اص و لا وما مناجرادزاکه قش

 فرصزا کد دره ین ازش دو

 ۱ :Fe rt رعواوهدنرلند و قوکس تار ۷# ان ور اک نزار

 قشع دش ناهج رذمراب راک (تبی) قاعلاوبا تس است هم سکو راک

 لب بنفش [قیسدقراکطقف#*زاب !وراک ینابهجردمتسپ کیا
 ا ر: یدک ؛دنح رمش لوا تيد كنەعظقا م تجار ؛ یک, ولد راک

 ح ۳ واتدیمدهندرکت یدلوا قمالو #1 اب تب

 قعم ردردضهلی ضوکسكنارو حق كفاکو ی رسک ك نو نیش ندرك:
 اشي وخ*دروژپ هک * یرورپارح منا دارنا ج( تاب و

 ر و نخ دو رج یو وگو چت ا گام رک

 ۰ و 1
 ب ۹ ۰
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 س نانا د ليهم ل هلنسرأاف یازو یک هودنا هلصعو 3 1

19 

 ذزا ارام لد دنا ھرب ٭ مرڪص هایشیا تلدزا روشن هح (تیب)

 ۳ : 3 اکفل رازید هجورحش,یرط اضنورعش یلف# ۱۳

 رب کر یانعدرطاطب حور چوپ لفل( نوزهنمم لینوکس كمال# راکفاد
 کب هدننملاب تبب كهدف ىچډبنواورد نلف لد ةو چ زد هر وب ید
 او رک عع هل ارو یفف كن هدو ۶# هبیسزراف فاکو یربهک ناف راکف

 باب ) یناعلاوبا رولک هدمنسانعم یطاخ حورحم یهاکخ شوشمو
 ؟امراکف هینس نام دهم, ۴ ,لدب قیچار, ناناج رح ز دسر

 ۷ شعارا مهرازادانب,یوهفه ناد ارم
 ادیدشن ید ه یاب وعان نع هلن ج یازو یت ك :هدو دج لا ۳ زاد

 E اد ەلىن هب راو یادغن ورولو!لید یبوااب هک هتیاذعم ءاليا

 ده جو ای عی ءا نعم ورا 2یع ار ازاد#ز ولکمدهنسانعمساد

 نصاب ایما ق قی کو ذوا قالطا ونیز رضچ عزل نج
 ندنطدل ندیبرآهلیادمزآ ی دم افن 1 اود ءا زا دا :هکبوج زداینیک فضو

 یدیا زا ندیر وآ :یرذضهوروآ نصا زدفلفح لیعاف ےھا دوخ ما

 :aa راوتسازدکعد ۶ ید کت یوازاب٭,

 :e a :سراففاکو OL ءاغو یي كتي ووفءات# رک
 مزدا هر او سا دپمما ؛هکلو ار هدن تک یخ دمه ناب شبا وناجح ین

 رکی یہا رو یھ م و دیو وو ير كندرقوف او نوک بنیسو
 1 ناب ۴ کلو ید دولزا تسر اوتساورادیان (تاب) نات یم د وعم نرمو

 < لوا )روناک جد هیانعع تردهعشب ندنوب# راوتساوراونساو رااباپ و
 طدمربار سم مد ار ۰ نوش م اع ییععفلات ) هنسانغفقع انا یاد نوچ

 0 وبا نرم ترتر دن اغطر اط هراپ هرز زی هرز ها

 ی دسر ءاھو یخ كن هم یزو یرمسک تنهدوډ ءار  هزیر

 هدببیکرتو هدنیسراف هليا دسیمزاف ءاپ  هراب# هدرخو هج راپ و هعطق
 یدلوا كد هراپ هراپ ینا نعم هزی ر هزي هتلی ا ملی و ردعیاش ید
 ا دیقوف ءانوار اي دعب یراهع كعمو کندرقوف ءات# ترم ترت

 یرذش سم ردندنلیبق ظافنا عباوت رولو!كعد نافط رانظ یعدزامرا
 ترم نوت شلاکسدب هاوضکیت # نارات شهاوخ وکین لاکسدب (!تبب)

9 
۳ 

 اتو



Tf 

 نهر عش وتن ۳ دور  EYNEN!شلاکسود لد

ید لعاف منا نکفتعو دنمدشبدناییعع هدسرفلا ممح) نازو اا
 و

. 
  ۲رولک هدهنسانعم هعدخو هلدح یو ی قاری

 ها ِ ۴# ابودرتزدکایا یأنو رخأت هتنیاا#

 هد ن وه ءاب و نکس تالادو دلی یک كاد دحوم
i 

 حح هنسانعم كغاراقوو تنوکسو رشا رو كادوا
۱ 

  ۶و مانزته رد دادرک کان * لا رازآ یب و یوح یراندرب (تب) راذ
, 

 قش )مش , نعي رد ەد نسا تعم ملص و

 رکود قواو نوکس نهج تو یه تند دم » ى ۲

 كنح (تس )ردشاب ارك لبا لب اة رغ هنبنانغم ملص هدیب زع اک قر

 تنشد انارموخ دب نازا یراکو رس لنو خ # تانا ۱ ارادمشد شا سدا

 هر ازراکور ادوریکو مززو شاخ نما كنج *

 نیشویفف لتهدوذم دمجهءاو فوكس ساتن رو خد تائهیسراف ءای# نس ساخر

اععماوب اهاشداب هک لاا رک (تس) ید ة سشاغوغو هلج با
 ق

 نوک ك نەجم ی یازویفف نار# مزر# شاخرب لیختو نیکر وصت دنک

 مندزورشیدرم(اتیب )فا تبع هاو افتر < نعمل ا

5 
 هد هتسانعدمرمهو هبه یریهاع دزا دنا ارهاوح ردارب اهرم تی د

 لادو لوهح واوو ت هکكنارو یرسک كندودم اب راف ف اک *رادورک

ا بوشآو كنج ىع هلا ارو یصتق .كنهدو دم
 توطروا یر یاهما ضب

1 
 تفصُرک ار دکعد  IPOD OEEدماغو چوک تروا و

 فرطو دره ۴# ادوزبکشروشهدمآ شوج( تد )ید ر یک ینیدلوا

 توکسرازراک *یر روهشكنهرفینا ذکر رب دریکو را دهیانعمو ×رامس یی دش هتسک

ا لدج و كنا ق۶ع ہلا یلوا ءا
ه شف( ت ۲ )یروس مک> اضو

 عین : غیمآ ن س

 یانعم* داپ ول رازراکتشد نتشاک ۴ هل االر اکب
 كيدشزاونلها ی همدم ر

۲ 

ح یعویشهلیکرت نکلودیلر اد کنج#ر و
 یدنلقهچبرتوربنفت هلی ف

  6 aمرفردتلوا هناطو نیکه و دناواهساط # 
نو ىق كەز هوودناهکن ج ردب وسنممس | نکمودن

 ادو شوک ك نو

 قبساکردتبسن تادا ناب مع ییعع هلبا اه ۳۹۳۷ دنا

ع هلی ۳ یراق كنەمجء یازو كنان# مرف# هنکر لا اوج
 ى



۹ 

 ik ا كلن تاسف نشب نوا تلکس نقی
 ةت ازاذت ی« لوا) اضزاردهلتعمنوازاس طقف یدک دن رتش

TET 
 ۲

 ۵« ياپ :شفاخ )روئلوا لاتعتشا هلی رک دراو ین اتنفس کا نوا

 ۳ تم قمان) هلرحورکم ىع ملات) ت ذات ص راد یک < شدادب) تاج

 ۱ ۲ ا کر فاضوو زما اهم او ) هک و مع تنها

 E ۷ ژاکز اش فا وسا إو دن زاس ردیطننم ۷ ۱۳۹
 مات اع زا هکنوځز دب وسته یو وک ر كن شم ئاز *دنمزاس
 ۳ )یادت هر کلا تاود الا ق ی ساک ردات را دآ دتمافن آتفرغاع
 رک کز اس# هاع یهاعز تاران :تلوت زار هاش ریکماهج یدتءنات ناب
 ۳ ارالعا مساو تینا تا اقا زاکه کت وچاضدا لوک كنا ی از

 ى

۴ 

1 

 را نان نایت اوز اس امراک# نازم عکاس فا "ی !(تد)
 ی !قفوا ید هب شیکرتاک وام بان لها تاآ ی سو لزا همم یاز ۳

 ۳۳ * روئ,درونهْنوخ هلوا شوم نادت لوک کون 7
 ادر ندزهویمو هب یشاو هععطا هلینوکس كن ههج# نیز زونیشوخ
 + روخاب لغت یرصق هتالوک ام لر ریش ان راد نالوا لتضوج
 كة بار ةع شوخ دکنوخ رد نیک رت 7 فّص و هدتاصا
 اد +آ ندتنظف)ل ندزوخ ۴# روخب # یدکی هدنحرش یعبار

FRR e۳ د هلا: ویش هدنک تیتر اف ید  : 
 : هر اوکشوخ ناتن خطه رک نالی :راوک یھ

 اودع اءاروینغ لزهدودعواو عف نزهیشزاف ۳۳ یب ۳ >
E1دیکر فضو هد_نلضا را وخ ٭ اھ یھ ردردصم هل  

 | قاتلا ونا هتسانعمذیذلو فیذعا ند هپرشاوند هدنفطاو هنسانعمناسآ عطه
 | زدن شلاکس مھ ندب كار ك3ىدلۋا 4 بو تک زا راوکشوخ ۴و کباب ورازنمشوخ لاو (< تی
 بر نارك از درننلا هلا زىم كە دۇكا" ءاهو ین توت ¥ ۹
 وکنافز كنهرف ی اذکرولک هدهتسسانعمنداهنو هذساتعمندروخ ۶ یدربه
 ما لنظفلندی)اکسهلبا یخ تانهدو دغ اکو یرسک تنیس شااکس
 E ٤ یعع ردردصم القال م نیغ روسکم قام ,هسآ 2

1 

۳ 
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 كن هم ابذ یک یمرکی یبدتلا امدا دهکبوچ لداع مع عراف ار

 دی النم کل ا تلو دالا قبس اماکردلعاف حب از درک یدک تین

 یون نوج داد درک یون طلا 3 (I ا

 تروج لوارولکد پا هم نکیارک دف نونو و اراورخرکو ادن 1
 رانا چ یکی نام نان )تی اا

 وداد زەكبنوجراجو مناط یتعع دعا رک وزردرسا# نیس

 قمساکر دلعاف اد مجسا :تاداراکیدیپکم دزنیهاخ تب ك4 طو یر

 راک ویرداوهخ اد نام زور ص عو تصرف ۰ کروم 1

 عع شان ) تصرف ملوان و هک ھن ها اراک و ۱

 نا نکل نکرد یچلوکی نیبیکز یانهداپواوه نم لاو نامزو ر 9

iناشوغآ ى دو شوارد یدنیدهفجوق# تلا  × ° 
 ظفا نیا د هکر :وج هرزوا یس دغیصرما ند ریلرصم مار ۲ رس وعاب

 رد دوخ ا ر دی قسم ند ينظف نبش وعا ]هلی همه ردم ي : وغآ دوو

 یر روتواوید قاب وق# شوغآ# هکر تاودالاق قيسا

 | < غوت یونم کو (شذ ) نبطلداتسا ن وک هينا تیب نرم مط
 وب نه نشو # تشذکش وغاردز توربصتب نیک اتیا وا ۵

rردب راستعا قرفزوک بم شوغآرد یعع رد لدصم یف  

 + راک ده خاجوق نم اراک ې دلو اقاجوقمه#
 OTE فرط] بد روح هدبب نع هتډسانع وا قاچوقا کوا

 ریش ەر تج( ) دو ناطلتم تیرتطخ اوت هیانوم یکیا رو

 زد ف یکم رده دنوب ۱ ناکد راک نایناار قشع مادر یک "کدو
 #ز اس لرد واط یدلمزودنخاس# ا

 ۳۳ انهدام هم هداف قلت و قک ات و كامزرد ردردصم# نخ

 رفستامه+ عع ×راس ر۴ رار د دنز اس وادزابش متلو ا لا نا هب £
 هی نم وب ید كل زاسهدلاش یی دلوا شوم ارا مدقم ناني رط مزاو

 زوعفو لر طفل طه ردلمعتسم ید یو اوو .هلغطعواو هدنزوص یک ۱

 رعاش ےھفاف ر دراو تغآ تلاه دنون هجا وا هلب وب رد هیانءموت یخدزابس

 | نالسهجاوخ اسب لازىم ةشوتەار لر # زارد لىم وات مآ رودوتهار (اتب

RRSتسر زورما نجیاب تم لا اه جم حج  | 



۳۸ 

 : ۱ ارم ن اتع ده کو ۳۷ ررد تو شر (تدب) ید

 ۱ | هک, دیا یمآیلود كات آیراکدید رب ازوپذم كعصو خر لصالای
 ۱ آیدا لات abe صار باوە ۇب شرار یتوادرف

 ۱ ۴ هل.فیارظهراعدساارعشو لود هقروژ میکنه هاشم
 هفشوف ىع لو ا)زولک هب هبانعم و نشد رهف ندو رراد س ر اھ

 س انعھ خنک ناله ظید هد قارن اغناو دي ڭا وزفوب رصیاغ)

 6۵+ هدنزخر# ازات خر ف قا رتعاخ )دو خرس ك نرود ء٤ عبار) ۱

EIS)از دلغاو ما دن  E۱ وا هات کرج لنهدحوم  

 ۳ ناو |لایعتسا مین اف هلعشو ا: وئ غو PAL ولت رارحو

 و یو سوپ ار E و
 ۳ ۱ # راد رتدکه دا ولتوارط ول قاط اک ۰. ۰2۰۰۰۰ باتو
 یرغ نوسلو اهوبدهزانو ف: طلو یرطییعع ها کر ازین و ءار# زا دیآ

 س و حاط د رم نع لو )ارو اک نادا هیات واهقشب ندنونوسلول
 با ار کاک ع ورب تا )را دره وج رخو ا ع ىع ا ارا

 مکت هنس یت وطن تنآ :ردیدیک ون تفتضو نادنآ لنطالاو ردنوار

 یجق 3 نان نر تن هکنوح یک یتپدلوا هنشاتنعم یی ول بات را دیات :

 شان دعطق هلن رانعم تات ر ولک هدند شو نم يلوا. تس كن هعطد

EI 1ان لعاف منا دوخت نما نږ نتاقلادرادیادم  

 RA >#رادتسودو راتسودشلوا یسانعما كف اعم 1

 ان ره دهرا مولعم تسود: دکتوح ندا نیک نه یدک

 اشكلذکن دن هل نیشادراد دف لعاف با دوخ اد سطاح ما ندتطم]

 اش ایم ی :لاح اچ یش عت لاما ماهتش یداش نفشدو رادتسود (تبب)

ees1 اله ما مچ ر #راحوذ هل ناهجود كلك ت سارا هش ررر اچ  

 5 روفطنوا ميتنرولوا بعد تردا کیا رايك زیان لطفا کیلو

 کرم 1 تب )یچرفزاتسا ور ابهجلو دا یک ابتلا تیز عزت

 لود تر طح اراحود ۷ زا تاییکی وا دزنرتطان#ر اجوددش تنم

 اونم یراجوذ « یکسنتهار نابیم نماپ دری( تبن هرس ندو

 دب هم كىل تیشرت وب دارم یھت کلوب *٭یراج ودو

 ا راکوز یی ارزی رک ایک بی ۷

۱ 

۳ 

۳ 
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POET POE AEEلدرپبفت ا مهرهوخ  
 سا رھ نونچورد نون مدرؤاپ ت نت...

 هارو ا كندو يمر نارا ٩ تاودالاف قبس اک نم عما
 ناسارخو تاب رذ آو ید انو قارچ تیالو چ یوم لب نونو یقه ن
 تلج! لوا یه یش مر و هاش رای رک دنزرفهاشیودیف هک رد رات 2

 یدیشمرب و هنولعوا منروت ينجناجهنوا كنو جرو رنو ا دیعمن ناو
 نم#ر دهاش نلجاسن هاش كنشوهماننار : ی دهردشما وا هيمن نارو

 ںدەدجو ملکتمیضاج 3 مددوای 3 ید دلو تيكن هل 7۲ دول ۱

 بفضو مکتردیظمل ندب :روآ هلم كوز یرډصم هنبیانجم ا 1

 یدپک هدنرخبا تیپ كن معطف ید ییرکب روآ یبدلوا یک,
 لا دهد سوم مدروآ هک رد ءاص رو کا هدجوم ءا دن

 نا سہ طة و د هلی و # .نیزچ # ساق ی

 زوم تن هعیا» همنبق رویدوصتبا ند یدک هدنیلان تب

 ویش نرشآع تیپ لنچ ایچ یارب رمه چب یر رد روا

 1 راتب ټر نابهجزد ناشخررهم.ب نوح عطف ا بف اتا

 زوخف كار و ¥ناشخ یاد هد اونع كز هست دم طق تی

 بت

 ناشر خر( بد 9ی: نردن زن صا قرش مو عمال ئچ ردا عاف مسا ا ۲
 قبساکف یعع# ند داب نا دو اچ ت اج شاول ل # دانناجدیش روج

 تبصرا ‰ راتو امن 1 یابند نعع ناه 5دن رال تاق الا ۱

 یه ا زوتوا وید عاعشوتر هکلوخ هنس انعم یکجا عاهشزرب دیک

 یفف لنهدوسم تنه ءایو نعیبرلک یلیاوت ۵ "رول, هدنعب ار تان ك هع

 اهدماقموت نکل یلاتعاو فا اوهویم هنسانعم نیصجاصو قجاص ها

 اچ رغ قالا ب یک ین داوا هدنس هلکراثنرهوک م کشی هی :سانعم لع

 نو لار تنا لار از في( تیب ) اجال یا
 قارمشاهدنامج یھ چ اص هلعش یعم لصاخ × فک ناہل دقن
 ردهرهاظ تبسانم ییکرلق سام ند 4خ طق توپ جو

 لر رابات رم و همای
 رم عیب سدان دف له و



2۳:۹ 

 1 "ادب یرونرکشان وب نتزک ٭ ربشراکزواو امو رفاب (ت)یعس

 ۱ ۳ ! زونواوب دانعدب هکن وحزسروغوا یی تک دب ۳ ادا موش

 || احر لوا تہب كن هسماخ هم طقوید ملا طرتخا رولک«دنزو !تاب كنة اط

 راومارفا# نارق بحاص ناسحاو ماهر (اتب) قاع هللادبع یا

 ءابنعم دباو ین اتش الو ارد :هنانعم تردآ ورغ اف نا دندزک

 وا نیس عبا ) هتساسنعم قلاد :ط هی رض ثلا ) غو ىب علب ىە ی )

 یه لوا ) ردهنانعم ش ۱ هام) رولوا لاد یا لىاوا نوع

 دید كنهودواموع یسشود كناورحر هقان)ینکج هیاعزس الی

 ۳ رادعمو ندق اع مبار )یه هاها راجن ٹلا)ا تموم

 ۲۱ ئرکن اسهج كنهرف نا اذ کک زارید هواک راک دعا ةر
 ل دلج رب نالوایرج روتید هخاتحو جینل ۴ لود [
 ̂ راک فاکس سو ناو کس تونو یرهمعكمالو كن هیقوف 1 # یک

 ا ) قیم لاک لااسو حا ةو جا مع هلیرتسکط كن هدودم
 او شیکب لئابک+ ونت ۴ سفت ویب ودناوخم عطا ماخ 1

 ولا یسیکر یانعم ۇر ى نیکو ارتا یھ # را رریب * رانخا

 كرا تاودالا قساکر اد فن تادا ا یاو واوا

 یدک هدنعب اس تدن كن هعدعق ىج کیا یفاب 4 ود نؤتارز

EY ۱دننفه ننال غادر غا  Xeدا  

 ۱ اولاد روحه دکر شقا ع ارکو نیس مس عع لدن وكت كلو #درغاوج

 | ردقوبیا_.عتسا هانعدوباما رواوا تاقدمدآکی دار یاست رد طاغ
 ندنظذا ندی هل وکس کل همت ء اخ ید كز دخ وق ءاب عمرم

 ژتیانکه یه یورپ رد +۴ هدنیاش هم و هد  مرج (تیی)یاجیردلعامنآ

 * رکشهاوخولکتسا نوا کلان هفطیاو سین ۴# 2 8 و

 ۱ 3ناسلا ومدآ یتسکو یانغم نودو هلعسو نتو سەگ کاپ

 : سعد رفع هت اهم ناف او مدآ نیک ردیفناداانهکنوحردکعد

 ر 2 او ایشان نتنک ئا او هب رک ابن یشابن سک نانلتک ناغ (تیب))

 واوو ی هلامارمسکااو ها انیب كن میم ءا شهاوخ داچا
 : * نیشروسکم یلبقام دن رح ا سچا ندنظفل ندینهاوخت هلاغفلاو تمالع

 i کرا تاودالا نیس اکر دل افمسا تادارک) ندرت اهل

 5 ندم
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 › یز وتو اود م مخ شٍ وخ یدرغم کت راعصخ نعپاب رقا ناب ةع
 فالج هلا ین دنوا شپ وخ لصاح) رولک هدنعبار تاب كە

 4 رد هب رد صم ةت ءاب د نکہ دنرخآ# یکیدزا ال رد هج هرزوا ی

۱ 
 ۷# لدناردباباپ کوا یه نیما لعوا یکوا# ۱

 هلداارو نهد كلادو نوک نونو یه نوب نو انها اب 0

 هدعب هحوتعه لادرب هدعز نیک اسنونرب هدعب بو دیافذدح نرخ رنک الت 1

 يرلقدوا هنس انممزق ی اردت خ دون کو ردندام مکرر شک یل ۱

 ردتسداب ۷ وج هننکن اهج نادناءرددام : نج (تیپ)یرمصنعداتساي

 لدهزهو ینوکس كنیوا" ءار ۴ ردناردب ناز ژل دادو تک

  AEردرهوک ابا زال او نالو هدازیش ¥ :

 یی كنەدوددم 2س زاو یازو یر < كنوندا ر ید 3 گی

 یادت هدد رس TER تاب لندح اند ینابس ره

 اسکی دیس هلج فر موم نا ای ابت# 7 ۱

 هدکتنهرفو هدرل تد نادا ۷۴ رد ەنسان ەم الهرات هدس ع هلسقو مو

 یکیدلک هسا اعم هلقو موق هک اماف) ردرسغموید هباک دم رو تاب :

 نیسکی ندبسهیصاخ تیاور,ندناربا لها انیااخ كره محان یخ

 ناردنا رغم تجد ولد هشاب ند اب و ندزومواب ندنا هدیکرت ۳23 ۳

 ار دزسروعو ازنخادب 7۳۳ رسما د وصیدهیامورف# فا 11
۱ 
1 

 لصا ین عج هیام هنس اعم نودو و قطب راس هاو واو افخاو ىز

nah DLیر زین رو  

۱ 4 

 تاج
۰ 

 کوک كلونو یراق و اوو كنهدود "دج*نیشو ینوکس كلهبت

< 

 یدیکب هدن نشت اشف لنده یلدا :یرکی وید نیسقی ۳

 نالوا دەم ییسانعم کوا هسکنوج رارید پد د هدر ع تنس الغم لغوا يک

 1 یهناداینتسا نارد ج دار دن یب 4امهذج کا ؛هژره هو كنار هنپ نایاب کوا هلي

 دوشردند ماند هک زاردام ی ھن یعشدردندب زا نوچرد زا (ت

ودیقوف تاسهبم واز # راپ ۷
 یراه هک له دو دم 4 هدیحوم ءاب 

 حب هلباارو

 یمهلسج هلا ارو یه لس ینوکس كفاک و یخ لنت ب ۱

 : تش یاس هاچ وید لج الا و مکن وج نسب داز یک هال

 ا رهاطب ییسعع كلاب هکنوح هاشم »۴ رهو ڪڪ لا لصا ین مع ها لاو

 ۱ كنارو كنافورف اریزهنم انعم ت ولا لصا خد کرت ۍانعم # هیامور

| 



o 

 شیدنا هلپح زوڅاس د نز( تب نادات ب ع وزە ھاارو

 ]رهن اسکرین شو اعوش یزو دن ره
 1 نا رک بز تایم لو )و لغ ی رهن نات مغز دۇب مسالوا

 ۱ وه ی مبا )لزیدیخد نام ٤ رنو ملک ماسر دن مانا یخو تشز

 با م“ راه ةدن رخ هدراانمهوب را اش نالوا هدنش هتروا اغا شاخ

 [ولک اتما تیپ كن هتسءظق ییہ قرق کت )رار بد دەز هلراهدشو
 × نامش یو ا تقاسم ی زانوداروس نوكوذ#

 2 ) نا سهجاوخ هنسانعم نوکود هلی رو نم هذو دم نونښ روسا ۱

 ۲ ول اعنازا ئبز بدون هرهز اغ۴ یرک:ردرکآ دک یزو رم دو یروساذبح |
 ٤ لقوا دعم تفاسص نالوا هدزوبح ماکنهو روس مانا دیه :

 لنهدو دم ةد یازو یضه كنهدودم «دخوبرا # یزاب# )رولکهد هنسانعم و

 ۶ام ن ا دنکو لفط تسا) یناعلاونا نوب وا اینو سعل نع هلي رسک

 اکه 3 هتسانههزابناچ هدنغس نطعب ۴یزاب تسوا قشاعدننک > دیاب#یزان
 ۱ .4) یقاعلاقا قاقلوفو تفایضینغع هر هب رد مماهدنردنا یاس
 ۱ اس شرک تخم لد نوخاب 7 * لآرکآ ۲ ارد: :هناشاک یز نآلاجخ ِ

 راك ةد الواتس كنه هطت کد د نر فو درفاتسه نابم#*هکنوح

 چر ره رکن كرف ر شۆ ەر رکاب قناع داش موش ۰ تج

 اذیریصم هابهدنرخ او یرتنکءدنزو ترورتطو نوکش كالا د# یأداش

 و هنسانعم لاغر: نامدا رش ةت اب كتو زوزو حەق

 ادنی را رنهرد# ناقدابشت مدتکناراناح تف اا فدک شید )

 دو دع م نشو ىنا تەاڭو 34 لاد شود دوش یداشخ "نوخ

 لیغامسا لاک نان قزکب هاب هیعسر ءاهو یت كز مج یازو یرسک

 ندر شوز دنا ةف رک زراو هک نیک :نف طاخ ناک ریشود,(تبب)
 و یوم لادنا هبدتسراف اک ەش یر :اه هدقدالقمجت ۴# تسود

 نکل هد سیار دی دالماخ کر دق هن یازک اب هناتتعم نقرکب هتکتردهنلک

۱ 

1 

۸ 
۱ 

۳ 

4 

5 
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 متد زوج یا دبغ هو زنده فتفارو مش
 9 درسا تشیع هلباارو ید تان هیقوف تار ی ءاتو ینوکس نان هم ءاخو
 ٠ e #ردقاليعب کید رو دنو اشو وخ هلام هح 7 ر دهپانعموب

teوه واوا ۱ حل | نیر كنده هاب  
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 شادنرق دقیق هل ریذیکلنذخوم ۳7 در
 دونم نیل ردنتاههنسا ورد

 | اضبارداریتفم # رداد قفانعردا ردزهب۴# قواومكس دو ریاض

 یدرادبیرم نیدپهک#امرع امر دارک ییاوخ چل (تیب) انالوف تار
 ۱ رهاوخ#ر دپ و عنسانعم قداصبحو (قمشهرات هدد با

 دره هلن عزا هود واوو ی لامار یک و قلا نيب ان هم

 | یدنلقوببیفت هل ورش هدیکرت ردیسراف ید ۴# نام ۴ رار د تخ هدد ر

hei ۱ا نو ین ی  

apneار “1 ۹ ۳ و ی نو ۷ هوم  el 

 رود جو طب ن نږروط هد کتو عو! للعوا .هژبا هیعهر ماهو یا

 ايک و ثیساب د یملبا زا ےہ ۷ :ایایدروا مشچ ۳۹ زیپ (تدب ) یسودرف مم

 #ردفاردهدازردارب ندولعا رگ یه 4سن * 3 5

 ا ا یربنک ك ەدو ډم ءا و و یف كن دو هدا

 كننزريه#ردفا × ھايت ى دالوازق هر یدالوا نلعوایصاح ید

 ضي هداز رد ار" نیمه هلی ارو یتعف كالا دو یوکس كناف و, یه

 هللاا (تس) تیعش هنا رق روط-_تءوید هداز هر شمه نهدر کنه

 دحر ور و ردوا سوات لس تاک »۷# یراع هپ یدو

 یوم ور نز تروعهدامردیشید# 9

 كەنچى ي ایه هليا هدب, ءاهو يرادهق كالادو كنهدودم ۰ : دام

 نزا۴ هنس انعم ل ضا هیچ هادا هد دم اد اردنط ار لبابم هسرولو ۱

 ردد ظل دره لب افراد ار دا هل یت هکبنروع هلبانولو یعق لن ء مچ ىاز ۲

 تشک دونم یک نزوک تسدرمرک عرزم نرود( تد ) عاش
 رولوا ید یبکرت فصوو سا هییص ندنظل ندز .یدبه ۷# نزر ۱

 هسا هج ترو ولو هلا و یرز م تف ك مالو كن هسراف فک # لاک

 ملاک نزو مس 3 د هم دات هک. داد نجس (تبی) یردت

 ih نر دکعد تارا حو زییعب رهوشو یوشیدلوارا#

nنعل حوز قسعع هما هی ءاب و :لوه واوو یم  

 .دولوا ي € ییکرت فصوورمآ ندنلنه) نبش لا فورمواوو یراكنرو

 یک كناهو وكس ووو یه تک مر یهو

8 
5 



 ۱ اج هتفرک 96 تیس نایفشاع ی اجوت كيدز ( تیب )اولا رولک 0

 ۳ هد 4"

 هج کک حس رپ و اا وس

of 

 3 اک ردلوعفم تاداار لول یک هدنرخآ # ارا طاس * رابعا وق, كيد ر

 ههن ریح یریسعت لزب زر مطانوید هیط لس هک امام هکر لا تاو دالا ف

 انتقلوا نب 2ها وار دسم یو « هرکن نال وا عفاو بو

 کد هد قانىنا درو دز ىز كن ەق ازوا٭ ۱

 راه ناد نافل دبد الک«دنزمشاع تب ك ندع ق یا قرف # نایب

 : اک رد هلصهدج وم ءان ک هدناوا هوا عوجر هماعلوا هد الهه

 3 دنارتمافوریسنآ* اقلام ۹ ولحج ( كاب )ی رار ت ام دلم زل اتنا ود الا یف 1

 کر لاتاودالاق یب اک نم نعجز زا نیساراش جریاردهچ ومانکبمشچ

 1 رد کت یدک دار ن هنطق یر کرب یاو رود :

 ] هلصا یهدنلوا ردرما ندنظفل ندیرکن نک هدنسداس تیپ تنهعط |

 رز اره ط نیادرک هکنآذ اب + ها67 ۱ شدوخز#

 وز دعطو یزوتو اویدودنک # شیوخ # تاودالاق قساک نمی ز ۱

 ۵ از هه لو نیت ییرکی ولدریبخ هل دم کن مه هاک ۷*1 ولکهدنعب ارات

 س fv نلقي وا %* دشان ۴ یوم دہ اھ نیب

 ۳۹ هە طنا را هدننمان ین تلف دب رکک وبدیدتیا

 قاقاخ میکح هنشانعم كلبا ظفح هل ارویصفكندحوم ءابو نوک كندو

 رصف كنهردش»۴ر زا ۴# ر دل وعوم تادا اریدهدنتاوع FE ہار
۳ 

 دوشم رپ زا مرجال ثسدن مش بص باتکغاو تارا رازه یز ور (تس) ۱

 هباب الظهح یی: ء ط5 و هک ةو لوارولوا هر مرور

 ۱ > ردام انا مه ردلعوا دنز رف سایاب رد, #۴

 Bi ردن ید همذآ سیطح راریدبا هدي رع هر ةناوابات : فورعع #ردب

 از *٭ تو میستکودید ناوضر وار مرپ(تیزاظف ارد :

 20 هیاسا و ونا IR ۳۳ ]ف ی زر هاب نەم

 (تدب ) یدعس حش ماو هدلاو قع < زدآم ارد, اغ یامعنسا هدر کحذ

 اما ردامداز دنزرف وت وجات # یر د زاد شا تار الف یانود تشو

 ۱ : * ر۵اوخر دةر شه وزداذرذارب زدشادنرف 3%

eaeجم  aa asm rama n 

 ردارب



 ات
 شراب امر دا ر ید شتر دعیاش ید هدیکرت اب ۳

 | كن هن نیشو ضف كفاك × عینک ۷# زا رد مالشب ارهاوف

 : هسیفسو قز وز هدبنرع هک ک هلب سسک كهچ ولم هبق وف ءات و نوک

 همه شبا ردومهرف تب رتارنیدوچ (تبب)یرت نیمار دهه
 ی سوار * اداخ انا شناس کیا

 ضلوا زدکمد یس یک یاس تاحال م رپ یھ زا مد لنهدو دل ۱

 :هدامآ همه ناحالموح ( تەب ) نیم ظذ راو هلبا مف تکی ع نا تونز ں داد رھا

 ینا نوا یاباوهو څار نک % دا دل د وب هدر ۱

 غ6 دک هدتنح یش یس دانس تس كند نالا ةع, طق رد راو اجا

(N1 ۴ زکدلرو هد ی نایداهاشک کل ندی  

 زد لوعفه سا هسا زعم شاجاوقجآ فلرعص تندیسراففاک د

  رکدهدهیسراف فاک م وحر یروعش ییسهیجج كنهدام د ندنذخءل ندا

 عازنشم هد زعدکییکاد یک لینوکس كلا د ۴ نا داب لنت الف لیا ادارا
 :یداشاک اکو د ما ددننکحرع ۶ شکر دناعهآ ( ثبت ,)یدو ارج حرا

 ناب هکنوجز دک د بفوسنم هل زی × ی انعم # یرکتلهدنا تقوینابداپ
 | نادا هقب ندنوب یدک هد نک ثاوداولد تستادا هما مو

 ید هلن رظ هژاعتسا یناث )ی هش نهار و نابتغقلوا) زو اک ید هان

 اناا نکلیاما Phe کرد: نرم هدرلکنهرف شپ رعاه

 ركل( ظن رذدعداتش ید ہد کر نک زد لدا یت ۳

 تزد هعشو ندو 1 طا هز نحو الک لکا حارشن رکاب ید تاس ر ۳

 | یتععثلا )ناکعو راتو نعم نان ) هلكت نسب هاقناخ نع<لوا) رولک ید هاب
 نا دنر ناکخم و  هناخ رد: ینعع عبار) هعدخ بحاصو لو راک

 ۱ × نبط لا هزنوشم هلوا نیقیل# ۰۰
 ۱ چ ندنزغهل ندش نالک هدتسدابس تدب كنة هو شا روش

 ۳ "طلا تاو دالا ف قسناک زدیم تادا هحو توم جم یهدنلوا ر دز

 كدر درازا مرک نیم آنان زاد غور وحرب ردقت ااو ته ا

 رک نفق ہر! اکو یر نک ك ن ەڈاو دم لا دونو کس س هلن جم یازو نع لپ ۰1:

 نت ۲ یک هدنرخآ تنساه ترفدت لصا هیت اعم تب قەد 1

 هد هنس انهم برق یک كد زانو كىرا لرد كىز هلق الان اکر دن و
x أ 



©, 

 ٭ ےهردچ وتی ور سم رقاب زی زیا یالق نهآرومد#
 9 انعم رومدقاطم هلبانونو ئر خف كنانه ك: هدو دم زبه نهآ

 ازو نوک ائانارو یف كن هزه زب زرا# رولک هد هنسسانعم منش د مه

 ن۸٤ لرد صاصرءد رع هکر د ی الف ن دند اعم لبا دنا یازو یرسک كن همچ*
 (تیب)یناعلا وبا لزا د ساعش هدب رع هکر قاب ندنداعم هليا نیسو یرسسک كو۶
 هاناریور ۴# راژاب تس دردرزو مس سمدوڈ # راکر هپ یراندنک تتم رکا

 ازم هلاعا هک اماف_ریدرفصهدبب رع هک ج وت هلا هبت ءا. و یس لاما دلو اوو یض
 رواکهدناواتب كن هع طق ی دب یمرکب ویدزوب یرب هلجج زا ) رد هیانعم شب
 1 3۴ لا سر دشوک برنا ةنشروقراشعد# ۱
 هل: !هد و ءاویص كنارو یوکس كنيس و یض كنهزمه # برسا

 لبا شک کر دند مهرب نوش روقوب * هاف # ارد كن هدیی رعهکنوشروق
 زواوا نارکن درلندعمادعامندهوبح 4لءانوتلا هدنزو رولوالصاحهدندعمرب

 ۱ رن ندرلنداعهعیچ هک سال اوردنیلاندرات داب ءم میچ روو ام رتهدتاع

 شالا بوب وق هنوشوق ې هرابن وصنکیا تسسو مرن ند هل ج نوشروق
 زدقنبا#نیب سشاناتسا هدؤب دع یتنسرد ها (تبب)رعاشراردیا شار
 ےاو یرسکكنهدودم نیبن # مس * رن نوچ دشازبم برساز سس
 در رد میس هدد غلب ضابب ع ودر هدازرم كنهرف راریدهضد هدس رع هک شک هلما

 ۱ :دشت هه اکر ارد تبق هد رع هکنوتلا هلیاارو ین كن همه یاز#رز

 * لو زود هک هرادنارطق (هعطق )رز یاهمدرعاش رار دنا لامعتسا هر!
 ازددت هک سا مان مد کف شیاشنم ها دوب هس د ط فنر ذج

 ترت هبیزاک هل بزا عرزهکاریزنک عرذ (تبی) زغل ردرعابش ٭ دوبن
 هب انعم یا رز هقشب ندنوب * تسرز مه قاب ثلی تسرز نافل !رعرز
 اوشا( دیفت) رکنا هج متسر رب مان ینا هچؤقعيا رب, ین لو ارواک ید

 رذددفت فدک د هک دقن دارج ند هن رض هکر دهلب وشیهیجوت الو ایام

 هتشیا ردیکیا یمرکی یدذج هک ترد نا سکس زویتردهدیاب> یخددفت
 یسینا كنارددارم *ز* ندیدی وبشا ردیدب یرطق تنیکیا یمرکیوب
 ءار نوعم رددمح* یاز فرح كب رفع حر هکنوحردمد رک ین و

 ظفحاف رول وا شا وا لس احرز هج رد ھت وپ رد هلسهم
 * داب لیادخا سبر N اب رد رک #

 ید
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 [ هنح دز هد صهکن الف هلن ا ارو یا كل هبتسرافء اب ۳۷ یدک

 [] تنیکو هللا مامنرولوا ییکرت هفصوو زما هدفیصندنظه]ندیرمسیدرنهر

 | حوسنم "ندروهدهلبااهاظا او یر و هرسنک کارو تان هود یازا# هزز# هنن ۱

 عردهدب زعرازیدخرزو هرز یتسدهدیکز بک ناب كنج هکنابتفقا ی

 نتکی هدش# ناتسراذکهرزرکب ود هک (تدن)نا.طس هجا وخر د سو
 باتسارفالوا )رولک جد اهانعم .یکنا هرز هقشپندبوب ۴# دشاب ناما ون

 نشوج »ردیعما هیحایرب هدناتتسبس تالو قاب ردیمانناولهم رند ۲

 اندم + غزلي نۈر ف كنوع *نیشوینوکس دواوو یک

 | نشوحز اردنکرذک یمهتناکم (تیی)یخرف داتساردلمهدسم ید م 8

 ۱ و لب دیو تل بل هلم نیس نسب كنجرددوپک نانسدنز
 (تس) تاه روکا ذم نشوج ینعع لبا هیر ءاهو یر هکفكن هد و
 تاشو تابش هخزادز # حوف عود ناز راوخ ن ا

 ٭ رخ رد هنشد قارزم هرنوعبو ری ی نه

 ھا کا افردروهش» هی لب لوا نیش هد هچرک رب ا

 ا ەر نۇ یا زنك كن هدو دع هیفوق هان ع۴ فیس عع زد هلی

 هک اف نوسلوا یربغ .نوسلواروهداموع رهن نالوا رنو نکس
 نیکاروا غب و تسدو تشکاریلاع (تیی) نعاش هم انعم ملف هلوجزا لب ۱
 هدنرب رهن ەد رعود س راف* اررپ ثعدنکن وخزا كابر ش مش یارو :

 عن م# یدلیا عرمصت نوح س ی روش و ذردراؤ یراع هدا درز 1
 | جارسو دنجمو یروهد قاګو یرومد قارزمو یروهد قواویزومدرمت

 یرویس كىسە عاطو هنبرااتعم یروهد ین یر هک دل لا مارکش

 یت نمرخو هنب للانعم ح وطشراکو نیسب رویسو یصوب نا

 یزرب رکتنکو هندماتعم ةقعاصو قرب و هنسانم نش وزو غورفو هست
 ا ادو یف ك نةم یاز زو یرسکٍلهدودم نون ۰# ی

 یوبش هدیکر زدی عید یارزم لرد وکسهدیکرت یقارررم شب
 یکقلن ولو یوکس كە 4ھ” نيش ید كالا د۴ هنشتد# ید نلف

POET1 ردقلوا هک ت رخ عزوز یس كصوصحر  

 1 لاحهدش# لد هنسدزاههنشد ناک رمز (تس) قاتعلاوبازالوا ش ۱

 ا | کشف رسم یوم دار لب ره مرک لکشم ہرا

۱ 
| 

 ها لا

1 



۳۷+ 

 یاب ردنا دش ادیب مک دواخب بئاج زا دش تب نوحاو دل سروخ

 اي هدزوا نلوا بیرفمرتخاب قشم دواخنقاخميکح# ع بش نوت آر
 ۱ ار رواخ بناخزا لناستفآ طرز ندو ب رفع بیجرذ نوچ هام (تی)

 ۱ Koa 7 نیسنهغوبشاب روند درکشل هت هننسیه هاش#
 رکشل ینعم هلبا نزار ی هو وی جز یک یسه اش
 ها رؤي ههابس عبور کشلاما رولنید هنذا رفاو هجا نکلو کو
 انار ەذ رک رس« هرزو | یسهدعاق هدو هام ندر اب یند# هس هلبطاةسا

 وجر کد شف شاپ یسییکرتیانغم هنساذع» سرو غوبشاب هلینوک
 لوکس كنار هدرک ۴ رولک هلو ا تنی كن هلطق یی دب ی رکی نب د شاب سیم
 2 !ن دن ردلوعفممسندنظف|ندر نکن الکهذننمانترب كنم رون مد

 [ ا ) هتساتعم ناشاب هش اا هل راک لوا ) ) زولکیسد ام یا هد کیسا

 ۳ ر هنانعم یکداوب نکن ادزکیونس هنسانع: شود شال لب یسرانفاک

 ثب درد دوش نارو + قیر اب مدر کار تو چایی نعاش «بالنوت

 نلف د یعتفاک لامر م هجو ۱ دنسانعمغ ویشاب ¥ ناربخنهدزک سم

 ale و ربا RENTS براق

 1 ys ینوکسكناهو یصق كن هبسراف اب :ویرتنک نیم #درهبس

 بک نودرک كرت وب( تیب) یزعف سن نکسعرادرمس ی لا لاو وصف
 درکسخبحاصینییکر رتی انعم یهاش مانا.دب وک تخضررکو# دهن
 .اتصیبعع هدعددق سر دب افن قمساک,ی کسع 2 ید هج هکنوح رولوا

 دو هدنلصا یدنلقر سفت هلیبس>یعویش هدیکرت ردیسراف یج د زا درس
 ا نخانزام هسا: شاپ شاک وف هنسانوم واو شان ین منکر
 سرا دس هکر د روطسم هدنادلبلا مع ردففحم لعاف مسا دوخ ان رما

 ویرسکو یار وروغةفو نافأخو سصیق ےکتنردہقل شوم هنر مشداب
 کیفی داوا یراصوصخم بقل ك نتكلم هاش داپ درب یرارب زه لا ماو شاب نو

 زاد اپن متر نارالابهپس ( تیب )ی مط دریم یکسعریس عن الاسنهیس
 ادهیاسنعموب ید رالاسینأت اهنجطمتف# نا درم كن درک هکش هدد

 اظخاود یدنلف هجرت هلبسح یعویش ندمسراف ید # س

 1 هرو ڪڪ هني رور تام لها رهو كتلودره یزاقرف تنلاشماو

 ۹ هلجنردیدآ خرز هنج نشوح هرز ناعل رسا

men 4 

 راس
A. 
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 ۰ تيكر لا دعا رولوا كعد ولنکا هکر د هتاف: ودرو تی نکا

 لرد هر یییدروتوا بو بوک | لكناباعر و

 يدنک هدنح نسب ئر زونوا كب فحاسد قاس ۴ھ

 × للو یداو اردوی غ نمز یاجناکم# 2 ا

 رتل رنو ناکعو لع ەگ را هم ءابو ی ی كنهدو میش

 هاک دب ون نکره کی نامش 9۴ های باد ییا هو نوب (تسا) یعاش از!

 هدازاشاب لاک ردناعسآ لیاتعم ضرا کک كفك نەم یاز

 زجر ردبک م یلخفل نیمز ررولییب بو دیا فرصت جدو
 || دد هررفم تدورپ هلخلوا سباب و دراب قعیبط ثاکاخ هنساسنعم قوص

 لوا ند-تسف دیکات نون یە دن دتا ردنوما تبس هیت ۶
 هه یاز هروک اکوب نکسایهتنا یدنلوا هیعمت نیمزآ هضرا هلبا قد ر

 هدساصا#و راق ندهحوتعه هدینک تاک هک ماه )اید چا وللواب هروم

 نفر ور فو ره» لق هکنوج ردکعد ید اق دیک

 ] هکس) وا کهدلا هک اماف) ردشفحم لاف مسا دوخ ای ریضاحرما ندنظ
 ۱ زدن دنا دګل لر ر مان ندوب هتسیا ردقوت هدکنهرف یندلوا هنس ۰

 3 رواخ هلوا قرشمزخاب برغم یروشمشردو |
 | یعقلنهفوفءانو وكس كن ەچ ءاخو یی كنهدودم دوم ءاب 9 ۱

 :نیطونام# هلنا ارو یراق لواوو كن :هدو دما روا ی

 رایدلباص وید ټرغم خاب و ويد قرشم رواجن رخت نصف
 | قرشمژ خاب برغع رواخ نخ رابدلیا ناب هززوا قالوا نلکع نیسبفت
 هدنس هدیصفباتفآ یت یدل یدلواعبات هب اخ ات یب ر مظان دا ٍ

 هدنن اتسا نوح عضو ردیا نوکه ب واک ندنتسرواخ (تس) ر

 یتافاالنخا هددنوا !یناو تفل تای را عیچ هک ٭ بای اجر مترف

 یرب ره هناک رایدزاب وید تیرعم یکی قرشمیم" ؟یزبخاپ بويعا: لب
 هدرا خم ئر 3 سش الم رلیدتنا دایهشسا هل ره كن ندا

 | :دواخ زاو برغم ضرغ مخاب زا ارعش بلا شدت دشاب اب قشم رب
 تیص ثبارد راو دیشرزوخ ( ت ) لا ظذ یہ ول بولد ت

 زتخاب هدحاسفءاشو .دنهو #خاب دخزاو روا تفرکب و یاد
 f ( تبب ) یعمال مکح دوم لوفوب .ردبشعد تس غم زواخو قرع

8 
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 ردنکسا هکنوچ ریبیبسا یردن كنرلاثردننکسا نالوا فو رماة لک ېد
 رد یربج سوملیف یر دب *اردنکسا نالواروهشم هلیبقل نینرفلاوذ ردیکیا
 انعم ییوئوط ردسلاخاو مس ةا 4 .ندنظمل نااناد عباز) ورد

 ۰ نامر هرجا دیدن تعاطاداد تلادع# ر

 هد داب رف تنس دز مربی هک شیپ( تیب) ی دع یش تلا دع یہ ۴ داد
 وب ار تہب كن هعطق یر رک یرانعم قاب ٭داذ هاو موت تسدزاوت
 وند یزما ةاشداب نافرف هک وج ر دیکر فضوا امر فا یدک هد نخر شا
 ہطد هنلاح غبى کرا فسفو رب رولک هدّیلات تدب کی همطخ يبتلا یللا

 اذن ارنامرنامرف نیر (تیب) نتاهدکهدنس ات تربك زیا

 ۲۰ ۰ ۷یدناهاوخداد مهری اکشو طمتس# نارورسههنآ

 ۵ هر ج EN 2 هد یکرت زوو لطی ع مسا
 ند ید میس ج رعزاز ۸ھ نادا اب ركشا دتبز # رداداور س ناطاس

 اهاوخداد رول ڪڪ هد ۾ هنسانعم ادصقو ادعو هنسابتعم ناسادو

 الع پ نونو لاا ی هدنرخآ زدعج تاهاوخداد نالوا کر ایفصو

 رهاندنطنهل ندیهاوخ هاوخ افنآ قیساّک تاادخ نعء داد هکنوج ردعچ-

 یدکمهدننواتد كن دهطق یجرکب یعراضممیکه نن ردم ل عاف مسا دوخاب

 د۴روشکردهلکا تسدرن ز ااعر یک ناھ ج٭
 نوک اع ینعع هر هرتسک لشتدودم « هبقوف ءاو ةیسراف فاک 96 شیک

 داب وقتا دانیم لنتسبقاب هک ا: (تیی )ئ رد سهشناهج وابد ینعب
 3 ؟دناق ریسقت هلی نسح یی ویش هدیکرت ردپسراف ید ۷ ناهح ۷# ییکرد

 ۱ ر یرکبوید تلارز هکنوحر دکع د لا لای هک یانغف #* تس دریز

 1 زده طقیم دب ۳ ر ود لا تسد یدک هدنحرش سیب هاختبب كنق

 هدنرانعمراکتمدخو لوقو ااعرتسدرپ ز هدتغل بک نکلرولک هدنعیارتوب
 خدلوا هیفرخ ت نق > تس دز ز هنب اا ردشلاوا بفرع تعبقج ]
 را داع کات مرک ۴ رازآ تس درب ز تسدربز یا (تد )یدعتم چک |

 ی هارو ی لواوو نکس لزدجمنیشو یز دک فاک روک رازا

 تلدع زا م رخ زارش ویمه (تب)یرعف ںیم” تنالوو تکلعو میلقا
 صاخ فرصا هدنو موحرف هدازاشاپ لاک # روشک هیهرد لذا تان

 یدبا رو r ن ردننیکر رم نادرو هليا نیک یلظغل دوشکد زو بوب ۱
 تم

 س

۱ 
۳ 
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 | اکو قوس كن یک كنارو یتوکسآ ءلواوو فك ۳ : ۰
 نایلس كامو دن( تدس) یرعق سعد هتنناشعم ی هل راهشداب 4

 ۱ مج ندوب ۶ كیرواو ضخآ بز ناه اخیر فیس

 | یاب زو تش ز قغ یان )شادو لفع شمع لوا) واک د هیاسنع» ی

 [ مانرهعلکس ماخ)یناک دنزو تایح یتعع عباز) :رورمسو یداشییهب ث
 ِ -(هعطق)یناشعدادعترد عاش یدناروهشم تاغ ردیذا قشاع كن هب و

 اوج مدآ ٭ نی بش عش ھه شنا هناورب ورسخوعخه لک نب ریشوچلد
 ۱ هاشلک ربنق یوزرآ كنروار هلک یی رهش داهرف الی نو الز تفن

 نیهل قوس نانشیا ما یزاحم قشم :ناک هداتفا ۷۴ نيمار هد و ۵

 هراتعتسا سداس )نیکمت باسحصا اهنآ ٹک قیقحرشعم یزاحت هکنو
 ۱ رذیننراف ید ۴ تخت لیدو رکمیعع عباس)رربد كىرا هد هناعنآ هلق را

ane fnیر و  

 | (تس)یرعقسهردخات عنسرخ نالوا سونم ةت راهاش مع هبا میم
 نوا ءاهډنوب ۴ مهد روزو نوع تا د ز# تسشوا تعلطنا رات ره

 1 وا هدن ول ىلصاح ردهیانعموب دد ۰ هلفذح ی هبنات ءاب و مهد" هوا ِ

 ع برو یخ كانو قوكسكنافو یك هره رفا ا۴رذراو ت

 پرش ا مهم ناهشریسفارب (تس )یاس مکح اصدا عصر ج ۹ |

 جات ۷ رد فف ندنطءل راسا یدمه ۴ یت نط رابسفا شدکره مدراب زک

 یدسنلف هچرو سفت هلیبسح یعویش هدنکرتو 7 ردیزعلصالاق

 7 :>ارادو ورمسخو راد رهشههاش دان مهرونید 3

 توق یو مغان دراهاش نالوا اهشننامز هلا هتک 71 هرکصادار راد ر 2

 ییبار تس كنهعدار هم طة ینا اهدای یک تمام

 ۲ تنارو یوکس كنيسو یعص ك: هيع اخ ورخ یدک هدر 4

 ! مالعا یه اضتا :ت تردق گذو تّوقید هاشدان  ییعع هلا واوو

 0 سم وشیذ هاشدام عع هلن : ر هقف ك تيتو دس«ءارو لاد٭ ارادا# ردندلا 1
 کندز دت ارش لو ا)زواک ید هیأنعم ترد همش ندنو اضیاتناخ یا

 مک ازا دز ےشابنرک یز (تبی)یرصنع هوان :ءءیکباوب رولاق هدشید ب ۱
 ایبک دی هاشداب روشمر ینا ۷ مشوارادو ناطلس بن

 ات هدردنکساد لان)یدلیالت نینرفلاوذ ردنکسا نا لید یند بار ۱
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 كاس ااغ تم ا قل طم ردردص» مس | رزوآ ین هغیصررما ندن نما

 با نیكنز ۴ انههدارلا وه اک ردشذوا هیفرع تبقح هدکمحا هداب

 از درافوزفم ۱6 ورسو بسکو ینعم 3۷ یدک هدنحرمشیناونع كل هلا هع و

 < هوکز ارب مسفا نوح هزاهاش هع طة نیا یهز#

 Kalas نبا۴ یدک هدناواتب كن هثمات ة٤ طق ود لوڪ *٭*یھز

 رب ز هنسانمییال ههاش #هناهاش # یدک هدنناونع ك هعبار دمطق
 ۴ قبس اکڑ دنوگا تفابل هبعسر ءاه هدعب نو هدےعب فلا یکهدنرخآ

 رم فا # ید هدننلا تس كن هثلا هءطق ید ی ] *نوح#تاودالا

 ۱ ز هع یجقرقوبدولوط# رپ ٭ زولک  دنلوا تیب كن هعطقو وید جات
 ۱ نهوک# ی اتاودالاف قیساک نمنع # زا # رولک هدناوا تبب

 ۱ | ولوط ندرهوخ نم لضاح) یدکهذنحرتش یرشاع تب ك هجاسد

 ۱  رد«یهاط تبسانم هکن وج هعطدر و لزو ڪڪ هت قيال ههاشیک چات

 ۱ *٭رواد ی ایا کح یدهاشنهاش هنا طاسواو | ۴

 ءاشنهش٭ هليا لوا فلا طعف * هشنهاش * هلفلا کیا # ه و

 | یرسنک كن یلوا ءاه ین هلجج فلاالب #هشنهش  هلیا هينا فل
 لرلهاشدان نالوا هدنرصع هکر رند ههاشذاب ولو! لوا

 هلوا هدا ز تکسلءو ةن د نحو تاکععوشو نمو توق ند س هلج

 ناشلوا رک ذوب را هلوا هاشداب : و ناطلس هنکلاع رهعت هلیدادما كناو

 ر زغا قالسطا یراذففل وب همی اهل وب هدناذرب یسعبجب كطورش
 | هفاتضم بلا فاضم هل تقاضا ىذا ناهاش هاش طا ران هکنوچ
 یدلوا یب کر فصو بولو فذح خو قورحیطعب و تولوا دقت
 هلا نیا یدشلوا رکذ نکما امهم هد رچرش یدهاش یقیفح ی هت

 تموکح بحاص عع هلبا ارو یراذکف لواوو كن هدودملاد # رواد #

 رالاب تشد ون تسدزو #تسزواد رکد هک لانهکب وت زا( تب )عاش

 یقیقح کا اف رش هاعا لوا )رولک ید هیانعم تزد هقشب نادنو ب # تسین
 هل داع ه اشداب ره ازای ینا )سا ءایسالا ف قس اک ردند ا یک ا

 یدنوایذحهنات لاد هلا لامعتسا ترک یدیا روداد یلبعا هکلب رآربد

 ۱ مصخ نک عبار] اودو نامرد نع ثلان) رول وا تقیعح هحر لت ول

 رنا ره بد شما اتو تفت نوا ید

 كىروا
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 یزار کس ید ك درم اک | هک هناد فورعه لوش ندنان وح ش
 مهار مش هوو شامو لوفورجد درب طخ هود و دمآ كان دان (تش مد

 هحاوختروعرب مک هتن هنسانعمیتازب ند ەچ نشا ام روآواث درک شا نو

 (تبب) ردشمروبپ هن رادرابنا هدک دنا ساعلا یادٌهن نا زاصذا هند 0

 فود 2 شه ٭ ها دوخ مداتسر۵ ۳ شام ۷۴# ریهد نشم اکا

 شدعمب زا »۶ وت زاد ردناوت لدع بازار < (تیقم) رف نس ھن
 0 ردق فال هدننانم یعیطارب ینه ۶ک دنفس وک 3 نابشبلسوریک ةقرا

 دکنوچ-ردیهاو قرون قید زارید دنفسو هنس یش د شرم هناسلغا 5
 ها وب زواق هدوا هوا شې اردات نار دنا هدا نوک دناقو اراک »نو 1

 مش راف نخ ¥ سوم # زاباوا هقشب لهل همی ناشر ةدویف ةا

 لالب فاص مزد تس طوف كیل# شوم نتفرکر دتیرمش هب رک ( تیب )یا
 رلتدا رابع ءونس نما "زد هد رد ناعهچ هنیاتفح ناتعص هک

 3: رود هر او كبري ردن الب ۸ تخ وام

 هیح نع وا کای لب اعو صب رم نم امار دار یر چن مملو فو

 هسربدقتو انآ مو ما نحو لوا )ر ولک ید هبانهم شیپ هةشا نایب نالب یی |
 ماکح ثان )هسا دم ونک رادنفح لد لغ ةلرایم قان )وادع ندرد |

 نعم سماخ )ن دز یه« عبار )ررر درا مراش هتیرلناخ نات هیر ع کے د ناسی |
 بوش ددد ز ء متا نسر حر ارد هاب كن هرهزر هم م ۷ غار وی یو"

 دوب همشچ اه (تزب)یدعس شه عموم ری درو نریم هدیسراف

 ناب شیانالوا Ey :ھآ مج ید هاگیناذ رک وغو م عرمو ا 9 نی راش ۱

 ۷ ےٹکلد ظن وب ردد هروآ طا شرا #' 4 که هثینانعم ۱

 لنهدو دم هبه روآ فورعم يام کج رد کرا بفصو هرات ۱

 یضغلو دهم لعافمسا هوار ما نت و) ندب روآ مار زا دعخ لماوو

 کار هدیا لمص هژمصموح د یدوسن ی راشا۶ اظیض دز عص لواو زایضعب

 ولد کج لک کس نکل ر ردنا عسا عینشاوبد نویسلیر يدروآ

 ناونع ی قس ده # ب ٹل ٭ دن هد نیش نیاوتخ لب دینا هم[
 یدک ہد احر ت یعچوا نوا كن هچاسد مط ةجطعولا هزه

 : زور نکرد A کنز یانعم ندا شون

 ندبشو نالکم ORR ۳ زا ی دوو شر

39 / 
 جبر

ِ 
 و
 اک



4r 

 سا ندنلفهلندی راز لو | )واک یس د هیان س ج وا هقشې ندن وب نال انعم ۴راز

 : را رک وراز هلالرولواناکممسا تادا ثا ( لاحتقر یعک ینا ردردصم

 رسا فصوردرعاش رولتید الاب یر زا ال اب ر لتاقم هنسانعم یعاشا #ریز

 ةبندنوب# اب ناهجدوشمدکب هک۴ابصداب وجیودال ابو رب زا( تیب)
 ر ةکیدتسواو تلا هکر بز لب اقم هثس انعم تلا لوا )رولک ید هيا« ء ترد

 هنسذره عار )ردنلا قجمادوب !عابتلات )ناهنرو هدیشوب نع ینا )راریدرب زو
 وا هدشنابهناون هی بان هکر دتلاحرب هن اتم توفو حبوک وز# لوا فض

 ناوتروزو باتزا دراد لدو د ۴ شات یب وکه ک لوادشاب نانج (تس )عاش

 زاد نالوا صابر یریختدن وتو باروز کی دو مولد

 اوا هلک هکر دج وک لج ناوتامارولوا هداز هلام دا هکر دجوکن الو اینک

 ٭ نوکربذ ردبضغ وازکمه نیکندهم ناک#

 عع *#ùن6* زدنول یرخآو سن 1 دلکروک ذم هدعارصموب

 حرف داتسنا رولوا دیکر فضوو لاج صا ندنظهل ندنک ید ےھ

 بک نیتیم یپ و ناکهوکیب دیازپ رک ۴ر مراکزو ا دار فک ی وزراب (تیب)
 ۴ توا دعو نیک تلدزا کر ذب( تد )ئم دریم هند انعم بض غول زکه دنورد

 تشاورید هد زعهلیا دو دم نورهم واو * نوک #تموصخاراپندرهب زا نکم
 لکت لاکشالا نسح اک * نکر وکی توکو رک اونا( تی ) خولاازریم هنسانعم
 ٭روک یاد یعاهد وعم تار یک شع اراک ۱ ری دتسه

 یعع#راک#رذار یترخآفاک لوا كرا هک نالوا هزوک نم ید هدعارصب وب

 ۳ راک تعارز یع#لوا )رولکیتند هیانعم یکیا غشی نینو شواو ل عو لغش
 كح نع ینا ) هتسانعم كلا رولوا در طاح ص او ردردصم سا هژرساتعم

 ۳ دداع یی دلو اهدوه»م تلآ رک زرد یخدراکب و راردرازراک هک مدرو

 نا طیب هیفبارجهقنع یعبصع یحرد هل هدن دنع ی ده اش ورد مولعم
 کن رفآر ازهدص هزب رڪ ان (هتکن) ردقدصامارصح هنساک یو رفد

 مشی و یمعاد#دوک * یدروتکر اکهدن ریه با نوک بوناصروکی کره
 هناقب ,هنتیزوکن دە ذر نارب داشیات اعا دنصا هک اماف)ردفورعم هسا

 ورک اترو هکنا سپر وکد رخ درخ مش دنک لوار هس( توب )عاشر اد
 ٭ شوم هراف ساد شمر دنویقو شاب كم دا

 رده نیش یرخآ مع لوا كرد ثلثا ةناعر دعا چد هدعا رمد

® 

nese 3 

 سام
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 ندناهج هکردشاوب ر وهظ توق هبثرلوا نکل یدلوا هدنضا
 یوذ راصبالا لوا نع»ب یت حح ردتشاوا هدیسر هلاتحم هح زا 7

eنڊډینسح وایسا و وه دلو هی ظفل» هکجردلوقن ندر ۱ نت  

 هوهدو هقبظ رزم تولوا ق هلا نوازوب هدناتسخ یر ره یوق ۱

 هد یدلوا نکم یر ناداه هل راب وابسن هدباتش> هل وق | ہا

 هام ه و دناو ج را رد لد دود: 2 جد لاب 3

 ۴رود هعازوا رایدید ورید یداوامیل توطراد# .

 ةد نشد اشتركت :هع مد ی .دینوا راد ردازیزرخآل فرا فسا

 زاد هعشب نانو زولوا ید ینکرت تضوو ودر ندرت نتشاذ ۱

 بلبصمدآ یان )هتسانعم جا نازوطتولک:دره لوا )روک د هیابشع

 یکیدکید وراقو ندنشزیتبداتب وا لززابناج تله کد

 اا ۳ لوا ردلکد- -شازکردقلوا ئ نشر نالوا هدنريازا هک هک

 هلج كن ازابناجهد هنعسن نصب و اید یکن لج هزنباو ناب ان
 سما )روند همانا یراق دیو ی شر دیر ۱
 هر تام کز ر نزاو برا زديسا رس را ندُج افاضم هل ام هلن بیس 1

 یدو اد نیب ربدت هک نازا هت رخ دم وید زبد هک هقوشعم (تس) رعا
 لنعا ینه #رو د۴ ر دیاهدافآ ج د یتسانعم ق وج و راربد ندم رد هنس اتام ت ملک

 انجدعهکیرادنیم# مارو ټن :اٹسازارک |(هطعق )یمن ریمردکید ا ا

 ×رۆھ نۈر لد نیا :زا دینه کر ودرکا كلذ ماوت یوک, اغ د چیک

 ۴ تفز وازوکچ آ مه تفز زفاَس هراّو نایمشیفز #۴

 یطنواورةوف:ایرخآ دمنجدیازنلوا نیالتملا ةباعردعت ید اسا

 س "هتساسنعم مادنا دیو نیلافو نوغونو نامش هلى تفز ردا

 واکوحی خم زرد ش بش یوا جما رع دکان £8 وو( تدب رڪ

 ردزوطسم ید موکحو قیض هد یا الف اسلا باک تبفزو
 ها حو تفز ٭ زرید رق هدیبرع کر قان راق ظوو عفا هلبارس ہک ت

 یر س٣٣ راد اراب وتد وازوکچ آ هدیکوت دنا هک لیبسو یخ

 # تفز باورم كسم ناکو رح #داز قحباوا تر .(تاب 1

 اور هدنوفج وکربز هاش ارازیملکیا

 رم یرفآ شم وا lea ات

 هلو 1



۱ 
 ی یاسر رم یدک 4تعسانم دیشروخ هد لوا

 ٤ داخ ) یک روخ ردازبسو قبا یعع عبار ۴ رو هداب الو خرج

 : عباش)رواخ لث«قرشم بناج £ < ساس )ابنا لئم تي رش ی

 الو: هرک مچ نمان ) تالا 2 ین و میت یدروخ

۳1۰ 

 ۱ دعا هبصقرن دنفاضم یر دراهاراخ كىس ثلا )یک اتهام

 ایم ریش نزور #ریخ# رد بکر فصوو ها ندنظفل ندیراخیبءاخ )

 لاکن اغیار یب وخت یا (تبب)ینارطعقمیگحب شماس نم ناربحو تشکر س
 جا عشا ندنو ۷6 ربخ مخ ااه ب: ن ھعرد یرواک سا زا مدنام ۷# روزو

 تلا ).هتسانهمزایغ هدزوکی نت )بس ین و زره نع لوا )روک د هب هرانعم

 ردسیعما هفوکنب هر سماح ) راج انعم عبار) هنسانعم قشوب وا هداصعا

 حد هربخ لبا هیتر هاه هدشب هل لر لانعم وب زا و یی سداس)

 تیپ ك هما. داعش ط3يجنربش ےک تب ردهنسانعء شش .اوک روج در درب اح

 یکنوکر رۈھ نم زوک ماه نان )ردیعس) نوک رب نو كن هی رو هش لوا )

 اواییکرت فصوو زما ندنظمل ندروخ ثلا )راریدقدروخر صفر دنمسا
 ۳ هیانءم یزد زوک دمو یدک هداج رش یاونع كب معطد وب ولد

 ناروا تف ۷ روخوج مه خزودب قا تسروخزود (ټېپ) نا دعس

 E دود یبانعم نول و مهیدروکد یدی دری و دارد#

 هایرخآو لادلوا رکن الو هروک دمت هناعر دعب هدعارصموب
 ۱ الثم رولو! ید ردصءیهلاکر دیضام حا نداد داد ٭ ردلاد

 ۱ وا) رواکیح دهن: تزد:هعُسب ندنو هنسانعم هم رک كد و زد داددیا

  لدعیناث) زولك هدنسنا تب کلن هعطذ یھ ۳: رکی وید تلادع داد

 ءاب وق هدب وک قجربق ع ودر منار) نسر یک تب اب ) هتسانعم نسا
 دید نالکهدنرشاع تن كن عطف یا قرف ٭ دید ٭ ردتلعیرلکدید

A.ما ؟هزوعراز هدباب دی دا ماجر دنا ی هب مان ( تد )عاشر د ضاع ند:  

 ا هشرهردءع منا نا دم دود ۴رولک ید هنسانعم يدلو ارهاطو

 نونوت نالوا عیاشیلامعتسا هرزوآیورعم هجو هدول جد ےھزاربد هن وتوت

 روب زد هج رکا هعیق دم هثلث تاحخف رد مقطهدیب عوک ابنت دیس راف که نسانعم

 بيرق هزوپ زونط بوک یزوب نکس ترع ع راتیخ د قو دحو ردن د نوت وت
 ان گلم 3 e لاک و تواوا رهاظ هدانا ا یادی هدقداوا

eسس  
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 | زك شما ی زی زهر وفا )یسالوطم ۳ :
 | عي ساب رکی عم نورشعو عباس) هسجنرف ع ولرب نوزشعو ندا
 هکر دهن لو نور شعوم ءا رد هنیکهچ کر نورشعو ما

 توت یداح) ساکن نو توش نو )وب نتئدارفا یسنجو دن

 ۱ یتعب هتشز عع نولو تلا )لبقیعب هد یوم نەي نولو نان ) "ثبات

 اد یروت مجه(تبب )تارة كح قوش نم روح نزؤب × روت ك
 زر م لل ن روترونسهیوشودنا نوښار دو هوت راک ا اود امو

 قۈشەم نالوا سفا ه)وع هنا هدنا رد ظفلزوت نالوا هنا عارم

 یروخشكن :هرف صفا ذکیک دلو ہدع دق سرد ےہ هنر لیفان

 هدساتعف قوشعم قاطه هدرود رم تش هکلکد : نخ هقذاح نطف کا 5

 ےک شن ناولہج ورداهب نع لوا وال هرانعم نوا زوت هد هقشد ندنو) هل

 كنواعوا لو كاش نودیرف یناث) یکلوا روت یکهدروب نم تا

 ۱ هکز دناروت تکلم ثلاد) ردپ وسنماکانیهزناروت رازبد خد حر ون هکر د مع ۱

 انععتروع لوط نمی هوس یی مدار )رلریدروناف مك
 هدهمانف رشسفاخ ) هنس

 مان هدالضمل 1 تادا سداس) ردشلک هدوجو ندنا ر هجوم زا

ایق همت فورظو اوا »۶ هدسرفلا حسا مباس) رذلعفاو اینم
 1 ق

 یشاع ) هنسسانعم نددتفرو هیون و عسات)هدولاپ فا

 رز زوق هماعط هکنوا | ینکحازب رشع یداح) نعع هاو نت نم

 % وخ یداربزخ یدلوآلب > مولط زدفاربظ كلاخ < ۱

 ز در هلک نالو! اکی رخ ا هجخءاش نوا ثلثا هنافردفا یخ نا

 یزافدیوق یاد اوضو خابو لابكرخ ۷ زاید عارفوتءدیاتنج هکفاریط# لا

 رخ یراکدلبا هر رت هدنزاوا هرفکن سو زآ ا هلوخ ۴ لرد هعولط
 بو مود ندد وب مک هن زارکهتسپش> اما هنس انهم ا

 ظان نکل ٭ دوش هح یزارک زد اما هر نیعط وم دو "یزارکن ادنو

 ح (ردقالضالا زع نالوا وا یعفتم ندنربت LEAN رپ :

e۱ × روح یدآ كشنشرخ شماشراخردنکید مفا  

 یدع ےس ادل طم لوشن عع ٭راخ ٭ردنالو اار یرخآ هم ءال واهدنوب

 تسزاخ هک اجت او زماب دنهرب ۴ تسراز هلال رسا رس جیک ن اس هج 7

همر رو aC لوا )زولك سد هانم شب دغش ندنو
 2 4 ي ین 

 8 ا

۰ 



۳۳۸ 

 ۱)رواک ید ین هزوفط هن بندو * راتدتمروخ 4 وچون :تعلط

 ص قلالوب یا زرارید دو ورات بودیا لابعنسا اعم رددو ید هکشرا

 ۵ ییاذک یشبزکی ابیباخ) یلیقزامسعبار) ین مش پا لات )ود هنس اعم
 وب فازیومحاس) دنب نايم نعم هدح او سد اس )یزنکنامخ كت ھر فو
 لریدقرف هديب ما هدعس )رنگی هنجاغامزخن ردات عونر نما )
 ۱ لب ریکنامج كنهرذو هړس رفا عج ۳۳۳ ندنول برصاو دص > یە 2

 اسمش هامرهلوا) ردجوازوتوایراانعم نالوا سرتسد ہدراک :هرفراسو
 زورمانرپ ره ردپانییبار هام كنب لاس ینا )ردي ینوک ی وا نوا

 اجا ںیہ ریخ روما هذنا بو د,ادع هاراب«یتوکل وا نایسراف هلک قفاوف هام

 E ایا نوع كيبار هاموپ هجریدعنو رار دا

 8 هدب وپ ۴ بما ترت اربدارت ره مسزا هک # نکی دابش مزعربن هم وردزورا
 ۱ صذو هص > یوتاب )روپ نمعامیعع نان ربت )روک نمزورنعع ؛ لوا)

 رول رم هام روما ریبدبو رداکود هرزوا ناروتبسهکر دیبا تیهتش هرفرب لات )ر
 e داس )دراعع ب کوک عع نیماخ )با و مە عبار ردع

 ن باس ) رارید شرک هدیکراکاړکد وع لب وطو ضي ې نالتوقهنتعت
 ۱ ہد مع سٍُشاع) هردو كي را: هک : عمان راطو لنت تعم نمان) بضغو

 رانو واراقرشع ینان ا و ا یا

 ی( وا بوناوا نیبعت هص>رب هم رهو رونا نوا هکر دیس! لبعارب
 یراکیدبدحدق هدب رع هنر رهند ردد جا !دقید ممد ارد رب: اک ارواح

 ۱ هک هرید یراک دد نرس یراقدلغب نکلیهدرلرکرشعٹلاٹ )رايدر هد سراغ یک
  هجبافا نزواو ورغوطرهمشع نساخ) هبترعو ردق عج یشع عیار) زرید
 4 صودو يا ی یرلڌدصا نسیم رسی کو یشیرکه اخ فقسود

 ۱ قالطا اکا موا لع رزکبهران واک« هنره جدو یتالةواو ےک ی £ راکدیدیکیا

 | جیا ق وج هراب وق هبل سی۶ عباس )ةصاخ یقواناصرشعسداس )روناوا

 HE حو سی وسا هزدلب یییهععاصیپ يع سشعنمان )رو ەد دنزواو

 | نورىشءوىداع)ىرېھ: و لیلد یە نوربشەلا) راد علطەدیب ر ع هک امرخ
 قوجرواوا هج ایکن الز عونربلورشعو یا ر ) تفاط نع ناولو ب تان

 | نسیکنزوا كنوانآیضعب خرصکندرومد هدکدتبا باترت اما زالوا نزوا

 | نورشعوع ار)ردشوق عوقرپندزویتس :جنورشعو تا ردعقاو یکیداد

"7 NOT 



 ت ٩ ۱ ۱ ۷

 هنسراف ءا یلوا نالا 0 مش دن رد دود

 ۱ | لي نیک ریدر هکر هت 2 اک لاس ااا

 مزپربن لاسما»روفهتنکنکارت تاع خارج بلاط (تبب )لمآ بلاط دنا
 ندير و: :ندی راب و هنس اعم هع طقو هرات دره ۷# تنش وروتزا راب

 ییعع ۷# رب ٭ رولک هد هنسانعم یدلخ رغص وا تغاندو هس

 ةا مع تقی رط دش رم ید مه رابتخ اون
 ۷ زنداح هحاوخ رولک ةد

 [تشرط نارا تسیح ۴# ازت دعا هنا یوس نھ زا شود (

 ۱ یخ هدیرکناهج كنهرفزنسنزون هلبا هتسراف ءاپ حو ۴# امرید زا
 HOPE (تس) یافاش یکعداو عع # زود ۴# ردروطسه ر

 حوتک فصاخ دا کاخ كنهرف »۴# تح لغو دیگ رود یا کت

 یعع هد عهاربا از ربم دیس ردروطتمود رازد روف د یه رود ه <

 e وید رارید روپ دکمتسوکل سهاج ییدن کیتی لها
 دون باب بسکم هربت نیکسک هان رش وتزان#

 زدهمسک«یاز یرخا 1 هیقوفءاتیوا تالئتلاهنامردع» یراهلکكعءارم

 (تس) یسودرفم کح رد ید هزات وو رد هداني *

 دمه # ماودرز نینح شک هک یدوب هرس ۴ مانزاتیا هکز دام فک و

 ةنساتعم هنا سو هاتوو هنس انعم قالوا ریو هو قتسافد

 XK ر : ۴# رولوا هد تفکر ت فضو و سا + هيض ندنظل ناب زاب ید

 "هدرا هنن لاثماو نیکدورکخو رب شرک نیکسنک و یل دند ىع راج ۱

 رونلوا لامعتسا هدرا هنن جاو ولتطو یثکا | سدره زوئلوا لاب :
 هد هتسانعم هوسنفو هطرض هک ی لقس ردم ه رد رننعوزو رنز

 هلان ردد راذغها نخوتو ندب زونیردنس هوش ماه ول رو

 | كج کش کو هنسانعم هلبا ادا یک راذک ید مھ ردهنسانعم هلا لصاحو

aید ییکرتفصو هدزانءموب و زولک هد هنسانعف ترکسیکب باثشو هتسان  

 زرد زون هده سهار هدشرافدح سو هنعوق يا كو نا نذرلنوب زو زو

ps 3رۆتەقوشەف رونید وران رد هصح تاطرات # * 

 تل ییعع ٭ رات #* ردار یرخآ هیقوفءاتوا شیلا لامر دعا حد هد ۱
 ندنلف کر رات هداسنع» و نوسلوا یرمبغ نوسلوا لالا تاط ات

 شیپ یو #تسپ مارجا هاب وت تمه بنج یا (تبب) یرونا مکحر دمخ
9 ۱ 



۳۳۹ 

app;یلدا هل نم دع سعال اکر دبا یل رب  

 9 وب یدلوا كنر قتنفر دقت رە وبه زاب#

 دار یرخآ هدجوم ءاب نلوا كرا هلك هیاعر لا دع هر وثلث تانیلمت هدعارصم ون

 واوا رکن وساوا لباق هلامعتسا الرکر داة ماما هوم قلطما 3 زاب
 مھ ساب راو رف راب رپ وتر تاو دبا دن اب وح( نب )عاشر اربد رغ دبی ع
 ک اف هدیب رع هکر د دنس امو نم کید ناسنا هلیص وصخ راب رب خاش

 ادخ فی رمثملسالوا) رولکیخد هیانءمناایرکب زاب هقشب ندنوب لرید
 در رون ذا قع ثلا ) :OT )ییسطاءامسالا ین قبس اکی لاعت

 داس ) نوه !نع نشماخ )راصتخا قد طب هاکراب یی عبار)تزاجاو

 ۳ دا راب وراکهدنتسب ییکیانواكن ها یجب درد نیکی مکھن زاک خد ارم

 Hy »£ ؟ نماد )) قرا لو نیعج یاج عع مباش)رولکودچوک

 کف | شةرىشاع)تانابن لاح ین ءءعسات ) زر دناراب رباو زابکشف فاز

 ن GE هوا هتنجمآ هراهنسدربخ راهدنتسنف یک كشمو نارقعز
 ۶ رمشعثلاد) هزتسسسو هدرا نهج شع ینا ) یغایا چاسیعب .نادکید

 ` ناخ )ناوي اش لو نانز لج هع مشععبار) قیدصو تسود

 زوبضحو هد علق نع سشع سداس) را روق لو هلخ ه نا مکرابنا قع
 مدنسهفرانا وی لركن ولو هد هقزاناسا كركه کلوب ن مشع عباس )

 ۱ بم سو قد رط نع سشععسان) كل تاقالم هلبا هتسیکر بز مشع نما )

 ورمسعو ینا ) جرو ین ی عع هع نوریشعو یدامت)بنذو هاك ینو رشع)
 نورشعوعبار) اسو وهل تلآ یی نورسشعو ثلاث) ناهاشناوب دین
 ل رمو نموا )ةفوك نوش ءو سما )داد اوز
 تدب كنەعط ىلا رش % هوه ۴ ردرعسا هب رق رگرپ ندننافاضمروب اسد

 زر قات هک باوخت هماج ی هک رج نزول ا۴ربب ۷# رولک هدنحرش یرجشساما

 هک یش ناوت تیر ا اک هديا تبب ك هس» عق یه رکيا

 مه ۳ رب رد ناکتفجنو هار ز دهنه نا رفا ذم تزوکیم تدا هسلیش

 7 راد فعدد هنسانعءلنر یتسفرون نز زوي × رود ولکهد هنس انعم هفعاص
 هرفکی سلاها عج - هدناتشذنه راددید تازوب ید رد تەب و تا لثام

 زاندیدروب واک دقاق حر و .دیدشرفاکر ای قح ردبعما لر هشرب

 رود یاد ردلعو ارت مدا آ ةحوقردلس راب *

2 



۱ ۱ 

 < وخ تسراوح دنا نا هعاطق تاتم نیا ا ا

NY 3مسا ندنیاب لیعفت تلنما۴ ین نخ یاب تنهملات  

 یار بودیک قان هک اریدهنا مش لوشو ەت انهم !هنیلد دول هشوكچ وا
 یدارا ناف تیام اتن کا اما ەنلکوب رز دشاه منتو دانی

 ةا وا یاسنعهاعا نان یانعم هجرک دوم ندهدشیو ود

 كلوا ة4 طق زا هحضق * یلاعت هنا ءاشذا یی اک ن دراو بو تراش :

 هدنعباس تیپ تن هم طق یل ا یللا ود ح دق هنا ۴ یدکی د نجزم ین
 لصالا ف رزد هنن رار لد تنح هما ارو یعص كد هدودمءاخ روح # ۱

 روحا یدرفم زدعج هديب غب نکل ردعیاش یلامعتسا ید هنیسراف ر 4
 :رردولزوک لویینیعا ( تیپ ) نایرص د هر دیس هفیصهبشم هفص هکازوج
 زوخ جج ردقآ هداف یت هراق یزب وک روحا * نیعییج تنم اب

ا هر اے یتیدلوا دزدم ی ار وحروح هیسراف ہک ابق
 روناوا لای یععم

 هکنا تشخقوشمم ۷# دی ات سوخ نب وج نان ازت س ىا( هع )ی

 هک سز نایحزو دزا ۴ فاراد وا خزو دار یش ندا روح ۴ تش زو ند

 زود هز ۴ تشزرس روح هزه یزب یره"( تب )ناه ت ماشو فار
 ۱ كىل اتاودالا ف ساک ردطاارثاادا سا %3 تشهم ؛مدرخ هک یش

 نکا لدزها ند لطول ندروخ رک ةدنرنشاخ توب كن هناات هعطق ال زو

 ۱ 11 یعظ و ردراو ید ایام گی قاب وهمن ا ازاح مدمام

 | ندتنخدفزوح زد هعطق تلتموت عم لضاح )زواک هدنحرش یا ت
 ۱ .دوصَم نی رد الا کخیلعو خیل ریندنحدق روح ثلثمو :دوخا م

 لس و لورم هو SO نام نیدعطق ئ

 و حوا و ی داور مارو هنعد | ۱

 موعضم ی وا كن هلان روسکم كلوا كنب هنا حوتفم والس لوا كن

 انا هکنوج ردنراشاوب قیقح دوضع« هکلب ردزاو ید تراثا ید ۱
 | یکیدلباسلم» ند دث تا مخ ییهیسرافتالکیکیدایا ایا هد هع ط ذو ارب
 لاو ۷ هّرد هلاف رورخآ ثیلثترب جد: نما چوا یاهج

 ۱ ۲! تاوح) یک د تاهج تا ۲ بامر هبت والدم فو چ هدرع

 E مس یک ین أ هنا EU ناک رح تی دم فورح ٹ



۳۳۶ 

 یخ مهرس داب هلک كل هدو دم یتد هرتسدب هک اما هو | هنسانعم

 )یو "۷ زدنود ۱۴ ردرو طم» هدراتما ود هنسانعمزدیوف رتسدرب

 نیس زد ند روناحرب ندررزن اچ هللا مم٣ یازو یعیابادویتوکس
 کروم دکل با ) ساک دف یسهاخ ن ؛کلولرذیا

 ن یش د یدنکینیارب شهار كار و ا دد عتم ی راس وا نوا یذنکه دنراراک

 د یراراکتمذخو شعاردبا نوا ۍراب روای یر نوما قلو انک اس
 دگر شهاروقوبق کیا هوارهو شار دیا واجد نوجا رانا شهرولوا
 | راکدلنا نیص نوعا یسەباخ نیدنکر دلوقنم ندنراد اصو هب هراو یربو

 ۱ ةرا بکر کیلو تا هتنراک ا رد بوزا وق یتسهیاخ بو دباس

 ۱ قنبر (تبب) نازک | نشەرزەسوكى يدو ا یس داخ ب وتاب هرزوا

 رفل مرد دیاک ندنهلهاس# ماشزدنفو ےجم مازا 5۴ ماردب رپ سزا

 یشن رد رکردروناجرب ننان) زدشالو مان لوا) ردهناتعم یکیا زدنف
 i تاودالاق اذک ی ردیایابلقو راربک نیطالس تود

 ز ادق ی ەداك ۇئ یوا ئو * ژوالف لد ٠ هنتفوت ْمْسح یا (تس)
 ۲ نی طالش کش عا رولوا سوالب و وا تاغ هدنرابد ےک الاغ

 لب ولو یسیارد ولباوت نشخبرب" 623ان مز الاو شا ردنا

 | لا ل صف اد کیک رر دیور ورب شب رات تسود نال بویلوا لاص
 ۰ ۳ 9 رتشدتت دو تاکضو بالکسودتنک# ۰

 / ر كد هسزاف فاکو یف لی بم * تالکس

 راکسوخ دنب وجا (تت ) یراتش هثمانععو دنک كدوق یمزدنوق با هدحوم

 ۲ مت او" * راک هزدنزارب تشخو نزکی» ین ۷# تندر یوا 1

 ۳: ا هرکضندواوو ندابهدنروصیکیاوبزدزت احد والکس دارا واو

 بم ۲ نماند موق لعزدنوق %3 تاکس ۷ رد اح جد ىۈالكنو ن الكم

 جریدفتوب رولو تب دیاوصنالوازهاظندنیکر نواطصا دجور كظَ وب

 کر واو ناو ناخ ندنآ :نابزج ندنطدو كنار مش ۳

 وا هروک شف ةفرردیروعموص هد رارابد نصب راریدییاوصینخد
 7 ًاودرز هلا روم هلوان ددحاو عو تابلایقامتناع هقشب زدنوق هعنب
 دا هک تعانعم روک دم زدنوق هلن رشک كته دو دما دانوم ءان اتم درب
 یهتارربد یرح كس هناوبطوا هکر درو اسم هدب روع لنهرف افنآرماک

 نا
۰ 



 روزت

 اکو یر كد دودة ءاخ#تسک اخ# دزادنارکجا برع رھا

 نارد دامر هديب رڪ هک لک هلا ارو یعق كن هبقوف او نوکس نیو یر

 نارازه * ی ز وردرذکی کم رسک اخر یراغ خس (تیب ):یدنفر ی
 ۱ هرات فنی رپ یارمطیزتسک اخ اره ۷ دزیر مک اضزا تربغ

 ۱ دوو قاربطو لک انغلادعب کد رقم یر هکنوج لر لات هیت
 2 رپ رکاو درکوردیک ردکعد وروب هدنکسا#

 او یر هه ننوتو ماکو لوک تایمو یر کن ف #
 ترشع> رد موب هدنی یع لرد هنبش هلکنآهکوخروب نینرتنآر ات ها
 هنکسا ارم اوت اچ لز لک دنکیراکنک اکیرودوابجو دروج (تی) ا
 ایم و دلینک اک تس ) ی دخ لاکر ایت ینعع ربلجاف ےس ازکو رد#دن بم

 وردهکنوح ات خومآ ی کو ورد وع ۶ قمل رک ٭ قع م دن دھر 3

 هنسناعم كم ید او رد هلن لا دو یراق كنهدو.دم ءاووتللاد + هد

 هلرهنح کان ذات لا دمين یدکی هدنحرش یتا ۽ تب ,یلنیلو فهم

 رد هل دد واوو لاد یخدمهنیک ینیلوا در ما مکتو

 ۱۱ ردراو تم جوا هدنوب هنجرببفتوب ردیبلعافمسا تادا ردا
 هلوا نزح ندلوب ,یتندرکلواد, aS: e HN TI } رکدو

 AN : رسد شلوا یسقج لا یخ دهرا قرص

 نع اط هلا ر ءافو. مار راو ید لر هددسم :ءارو لئءربه 5 ۱

 یا مسی رود اخ هلا فیف تب دراشزم هدب رعب هک هنسانو 1

 ر 4 اکل هارا دود نیس هک لس 9-۳ (تب) ۳ +

 تخل جوا هدنوب :لصاح بیا ها بند هدنلضا م واتا دیک کر
 هل هفحیب كتو سر ءابه طو یرب دلیفذج كنه ط9 یرب ردرا

 ردا نالوادراو مد ءا فو مڪو هل یفدخ اهم تنیسیکیا ۱ 1

 ۱ ن 106 وولد رس دک سا داو کوک ا ی
 كن ها ءا و یرسیک لا دو قزکس نونو ی لفاک سدد ر

 | زدنوق لار و یعف ان هیقوف منو شوک تلنیسو نت لا دو یرمسکو ی
 جارخا رلردبا لاخدا هپ هبطاعم ضعب اطا هک ی هباخ نا وبج یرلگ
 a هیادوسو هز هم لب ضا رام دو 4 ۵

 ماج ناکا تی a ده رفقا ا

 2 ۷۹ زنش



 رو روزنو تح ہلرود کالاد انو خرذ سکار سخر ت ات ز

 ۱ كنةدۈ دىم مالو یه كنهدود#م دحوم ءاب # نیلاب# زولک هد نشانه

 ردرابلایخ اب (تبب JE امفصا ب 7 اض ةت اعم قدصا قلطمهلیا نونو

 ماتم دامعاو نک زا دش رک ر نالا رس دزا دنربا# ماهدیب ءاوخ نهم

 ۱ ارس FOS شرات * رواک

 راح كثار داف ندیش زداح هلن وکسو تک كاز بثراح

 ورد سد رداچ کا هک نش یرلکدیروف هتی اش نائزو هتسانعم
 ؟لوا )رد یان ینا لا رهنما لادو یتنف تهدوالم هبسراف مج رداچ
 ۱ دام طقو رنک تش# فرو !یرلکدن روت هتراشان ناوست یا ) )ری

 ۳ وا تانج كغ3 شراح هفشراح موترب دقت ۵ ید هدست ماب

 ااو یخ كنة بفوق NES لئسو لینک ازا ءا 9 رو
 ند )یاب لظ رازید ظاتسب و شارذاهدیب زع هک هعشو دو تل
 ورد زسب ز هتشکسبآ یارخا #.قازفشذآ ارت قاشا راغ

 ۷# تشکنا یدآروکردنودوا ههو ماز 1

 اس زع هکنو وا هل مو یخ كت بم یازو یرسسکه كن هدو دمءاه# مره ۱
 ك رد ۱ ناش هحاوخ هل دم هلا هدر ءاه هدیرخا # هعه # راد طخ

 0 او دشخرود نیهتما فا # دز هلع یو رر کوت رھ د شد ىا وتسان :
 اک یار دید ردهیاسذعمرب مربهو ره ها ی تل تا زا ۷۴ت سازش 0

 رر وشک مره روی نواا ضاش فر لصق یر و موحرف دار اا
 راتب و میکس هلوا رب ةدنرپ تولوا ناسک زونهو بویلوا نادراتتاف |

 دو تسد وال اب ااتسنادت*ز زارف مر ههنوکت ۲دی دآ وحع تل )زد رهاظ

 رددجه هنودوا زاوا نون قعان هرکص ندکد ل رک هک ناف
 نونو یخ كل هزم *تننکننا # ىهتنا هلوا رش هوم د هد القا ا
 نمای هیقوف هاو ینوکسن كادت نشو یرسک كفاکو یقوکس |

 ۱ ردو ردب ھهق # تشک ناقهذرذ هژعش عات (ت )یاد رے

 رده نس انعم قمر شاش مط كد تراففاک هک اماف# تشکیم ا
 ۱ کاخ هنلکم هر ولنبد رکخا ہروق٭ ۱

 یروخشت ۲ 1 لب ارو یخ تفاکو قك ك نەكە ءاخو یخ كن ھو رکا

 و و ]شن آ قرشمو ردزا (تنی )ینافات ےک لر ۳ ےس



۳۳ 
0 

۱ 
۹ 

 نایک هد تاب كن ف :یتلا زونوا ندیناشوب یا هدنترو 1

 یبکبا کا هلیا بک هد رع مکھن ردسکعلاب و یدعتءمزال هد نوب لساف

 %3 زیسوک اغ ىد مه م رکنی مر دار ۴ ۱

 كن هع طة ی درد نوا # مرکن # دکرلا تاودالا ققبس اکردلاحتادا#

 ردرضاح رما دم زی رس ری هدنسداس ت

 ندوغ هلب را هم ك هدود٤ میمو كنون هل یردص ءهرد هلص ه دحوم ءاب ید

 رولک هدنانو دی امن هل لادا هب هت ءاب و تلا واو یتالیةتسهارز

 رد هن باعم ی دصاب زوب هک دشلاب زا *

 هت طة وید هولحزان هکنوچردیفاضا بیکر هلب یسک بن« ءاز شا
 شلات ردانعء ر یکم زالهواح هنعددصا ز و هناک یدک هدست تد كن <

 قادصاب یکن لاب لبا همج*نیشو یرسسک كم الو ی كندو د مدح ومو
 دې ی( تن )یاعل او ااصوصخ هنسانعم یید دصا یت قالوفو امو هنسان
 ار هدوت لک رب تسداتفا دیش روحونر ش و ررابحر یرپ نآ شلاب ز ۱

Hi ۱ار تسک دسربد هشود هیات یدلواباوخ هما ال  

 هدنفرعلرتاک | ردراعندکشودو ناغرو هکه نسانعم قاب باوخ هما

 هتیلک هنس انهم ین اواو قب وا قاط میدیا باو هءاح هلا همه لصاریدق
 (تس )ی احاالوم ردشعلوایذح e ریش نالوا تغاضا تمالعقعلوا ۱

 هکنوح ۷ تاوخ ماج یش الز شد و # با فرز فوت سیدی اوا

 ولدوش وا باوخ رولک هدنلوا تا . كند طی دب قرفو د باوئا ۵ هما

 یك دیس راف یفاک ۴# ۳۳۹ هک هد تس كن ۱ اا د

 ندنراظفا ندرتسکو ندی زرتسک هلباارو یه كن هيقوف ءاتو یوکس كسب
 (تد )ر عاش اوف هلا سرفو نکغو دھکا عدل هود ردرضاح ر

۹ 1 
 یجدیپیکر نت فصو # هنامزر و یاب هک ی هاوخ ۳

 زاریانادو تسقلخ یارادهک ٭زاسراکزسک مرک م رک (تبب)رعاشرولوآ
NNناب قدصار یدو حاود هناغررس ی ها 1  # 

 ەد رع هکناغرول هلا جو یک كندو دس ءواو و یعصو یع ةكلاد# جاو د

 هن هرشط هدنما م هجارف ےن ج ناو 0۳ هک شرداح دمه زد هُ

 راکم زکلرک هجا هنر هدمورراب درک ازدوخ روبه دنراقدةچ

 # خ رسسلطاز  و دهدیشوس (تس )یم 0 بردی
  e REBT AW 2 2 e TE Eشه تیز )چه 3



۳۳. 

 له طق مدفم نزول )یدناوا الا منفمندب و فورح هیقوفءاو
 اوج )یدنلوارک ذلاب ص: ص همافمو نوع یداراو تانعا ید

 هع طق ون هک امان نکد ہد ناک هبه طة وبان ردراو تانعا هلفرحرر هدرلزا

 يد اوا رکحذلاب صیص#ت ؛ نوعناردراو تادنعا لے ةر یکا
 ۴ السا ده ارخ یخ درد یک چ لوب شکر ان#

 تس ك ەعطق نجر یرک: ودلوت ران هککوخ ردا فاضو# ش مکراب

 سد , ارشع )4 هه عفقرهلوا یبکرت ف صو شک لک هدنخبرم لوا

 تماما تیکت و عقلا نیب كنه جم ءاخ #اهاوخ# یدک هدنعباس
 ۱ دشا درفع ع راضعم ندي ةا ندر ھاو هلنا هل ود-مواوو

 ۱ ار ساردرناف یدنند کا عالارخ *
 زاج هنساشا هدب رع هتنسانعم كشا هلا ارو یف تكندججم راد # روش

 انالوم لا ورک هلن هکر رب" سن یسحو راچ هر ا راماژردربعو

 | شوک دیاسدرباز نفس نیک # رخ شوک کبد شور رخت شوک (تبب)

 ۲ اش ول زوا هرف لوا )زولک یتدهبانعم تردرخ هش ندوب # رخ
ER۱ زاهساک لوهل تال "ین )هاوارتشع یسمصج هش زد ناوبح  

 را < دص ندنطءل ندب رخت لا) ةا افا جاغا E کج راارق هدنرزوا

 1 مالو هرمه# غالآ ۴# هنسل شمربا هلاک یکلدب اروا فضوو

 ۳ 1 رح یطانوید E :سانعم كش ای کر دلبا همه نو رەد ڭنىتدود#

 یدال وادوج وم هدنافل 00 دوخ و هر رع هک اماو یدلبادارا

ECEھا زسا ر دیدنی م یتدوب كرر  The 

 رارد لغت هدب رع : هک هلا او و یا كنة دود ۳ یوکس

 شوم نعي ههانقجآ اشکبناثسب هم

 اف تی هفوف ءاتو یوکس كنسو 6 کس لوح تی ءاب * ناتشب
 ۳ شادنرود لدغ( تد )یز ران اصرار د یدنهدب رعذنسانسهم نا وتو

 انکی ارش ىلغط تست اسب تشکنارههنرو * تعاهتنب یزورازامرپ
 رم دعلار هعطس یلعاف من ازدیطهل ندساشک یردضم زدمءاخ 3 6

 ردرضاح ی اور هدحوم ءاب یک هدنزوا یدک هدناوا ت

 یردصم ظا تاوادال اق قس -اماک ر دن تادا هجوتف» مت کهدناو 9 3

 یدعتم هکر دبظعا ندیش وب هليا هج نشو یعط كنەدو دع ةسزاف ءا;
 ق

۳ 



۳۹ 
 ھی

WEFTلوا واک هاچ روا خج هتشبندنوب  

 الغد راربد ج حرج هرهنسدنالوا یحاصنادوداقلط»ینانیاشاوبالوب ۱ ی

 یلاتماو یکلرکب هبرعو خرج فورعم كنامرکدو یعاعسو رود ؛لریفوب
 یقسضعب قع ارونو ا قالطا هیایشا نالوارودهدودناک لاف لصا

 نحاریپ عع عب etry کیس ثلا رار دیا امت هلتفاطا نو ازای

 قاط نمم نیدابس )زیبا هیصقرب ندنن انا ضم نیز رغ ۶ سماج) فار

 تاکلف نان )رایدناغوط رکو کاسب ع ونر عباس ناویک ی اورو نا
 رم ورا عج ییصاح) ارد! قالطا هنش هب رود نکس

 كن هثلات هعطقود o ileh قالطا هر بس نالو رو دهدو دند

 یجزونو اود ودنک ا دوخ# افجو ا٣ن در وح# یدک د كاا

 ناالک هد ان ید كن هی طق ی دییم کد د کروا دب ا كنه ۱

 ی۴ یدک هدنلوا تب ك هش ان هعطقوب داک# ارم ۴ند .ضامندن طة! ندرک
 قیساعددعقعع راس + هنکراا تاودالاق قس اک هنسانعمالردبُ دأب ۳

 تعنصیکردصلا عز ی دع طق وب هه ط ادهناونعح رمش

 یدفلوا ضرعت با هلغلوا مولعمندرافبس ام یرارح لر هع طقو هدر در

 2 7 فا سا تانعا تعنص اب هع طق ۱ 8

 تعنصا بکر لا تاودالایف قبس اک عمیعج ا# # قیام مولعم ¥ همم |

 ماها التمرد رب ن لد دهي ونعم تانسحو نده ظف) تان دا رص ۳-9۹

 یشیآ لار ندنکبدع یوکه سوکر هدتفل دننزو لاعفا 3۴ت انعا# ی کس

REK ۳۳۹۹ 5ا ی ی ی ها  

 مییلااماو) یلاعتهلوقکرلررد هک ما ملا صوص فرح دوخاب لیخد
 طاتشااذا) مالسلاو ةالصلا هيلع لوقو ( رهتالف لئاسلااماورپ ةت ۱

 یورلاقرح لبق هددنفاق ل (ناطب لا طلبان طلال ۰

 دال ی بوت و بی یعتو لاال م یل زبد هتل ی رج a الس

 نالواعو ةاوهرکصذدفلا مدّممندسدر لیخد لرد فیدر هواوو ءاو ف

 ا فصو٭ز کت فاط]) ۷# رداد حد ءاحهد رک لحا ود 0

 لعاف مسا دوخا نا ندي ندی اسكر بک دءولعم تفاطا هکروچ

 قمم لصاح)رولک هدنشلانتیبتنهعطقوب قولوا سنعاحرما مگر و

 سد هو هکنوچ همتی توس اه اما ع
 اپ

AC۳2 دن موج دیک 1 <... 2421590۳1۳ 000 ی  



۳۳۸ 

 ۱ نهج رب د من وب ر( هذن ) ظفح اق هشام ۳ زول وا هلبا هوندا نمه ورب و
 هد دعای زعلییذتنوسبلوا اند هند دع دوق عال ارکن وسلوا ناد هیفرءٍداضا ناب رک دکمد ادعا دارا اف طب مو ندداحآ ی دارم ب و
 هباعسةر رولو ا كاعد یب دردو ینچو اید عب ارو ثلا ادرار وق معزول عاف
 ٭ تسر دردنوش هیس زابخران م ۰ اھ راس
 ان ےن( تہہ )یدعقا میش فصذ نم لبا مو یک رنک لهدو دم نون # من
 1 هل ةه“ رءاه ۴ ةع ۴ رک ميندنکناشب ورد لد#ادخد :زفدووخرک
 بار رک ظان نو کن صافصن رکو ق ماةتنرکهنسانس فص)
 یدننم کې یک و ناوت هلیهض كالا د۴ تسرد# یهلیازب تفت الام اهیانع
 ۲۰ رانو درک یکیادنج تعدروججافیسییاصا ۰ دنا
 لد ع مفکد نچ( عا ارم )یف فا نزم رونلوا :نامعتما هدی زیغو هدددع نادفلا نع لاوسیعع لبا لادو یوکس ننونو ن تندیشراف ج ٭ دنچ
 هرکراب افن آقیسدقوداریز هنسانمم رک یا *راب ود * مدشراوخنازاوتا
 د ۰ روت نت هویج تاعد شب نوا هجا, اراک دنر ش نلو| ناب كن هعطق نیجت دی یرکی یزابنعتقاب رب هنسانعم
 ا [یسج عع ال دصد اب اگر شع چل ییععهلبااهرا-عطاو یینقتالادو

 رد نحو شم هدرجنا ید ماتش زنك را نقب ېک ی راکدیدهدزاوت زوغط نوا هد بز لا نوا هزئاود هی یکیانوا هدزاپهربنوا ېک هجن
 ر ۴1 6از داع ئد کبود هکبب نوا نا
 ےک الآ هرنع نعم هباارو یھت ءاواوو ئىك تانهدودع هدحومءی#روبب ق
 ۷# رازه هد یردآهناب ززددوب × راش یاو نارو اک (تدی) یسودرف |
 كر زوب# رازه دص راجا تم رام تلا ت دلاع یی دوا فمع ند نظف نزاو: خده شایا ے دصتو طیض هلی سراغ ءان احب: دو یل لوب |
 رد زلم ن دق سات یزادرفنرولو ی دزو بب هند صور اهرک اردکع |

 هدش ولسا لق لا عیب لا تدنا نو دیا تد اند دان هي اهتقح ییافجرب رحم ین ۲ 2 اکبیدشیازیسیاستاف نشاتفجملی وی طب

 .*راشییارم درکد وخروج نیدخخ رج ۰ ٠ یدل ماره ءادا
 !اموعهنسانعم کافی دج اخو توک تلنارو قم تندیسراف بج خج [

 تو 9 ۱



¥ 

 ید هیانعمنکس تسشلیا نیش هش: ندو زد لب اذاص یوتشاما تا |

 كخمراپ سابیأت )رلرتوظ قلاب هلک هکر وهد خیار کا یر اک دید هتلوا لوا )ارو اک
eیعع سماخ )نابهاررانز م ؛ار)داصد شیت ییع«ثلات ) ئر نک  

 نسر ەقلح ىە عباس )روبنطراتنمع سدا )زار اج زاد اک: 1ک پارک
 ناب وب یوسبک و نارباد فلزیتعو نمان )نادنبن لاتا ودنک ةقلحو
 ۱ بم ۱ ازادماب یا هزفدزا دافه هشت جز و

 دادعا هناسم دوفعزا نیعتس ینعع هلكت لاه# دانه

 دون هجلو!ناسعط یدداتشه ناسک ۲ 4

 نیست عع هل لادو یراهه* لو اوو كتون دون نينا مع صف ك ناه داتشه
 تخرنامجزا# دون لاسب ولرعدسزنوح (نشس )یمن ر مدا دعا تن | مزا

 ×رارھ تاک هک هدنیاضزول وا زوپدرص# دن نتاکدن
 ربخ هدرپ زا لدتحارز (توب ) یروعظدا دعا بنارمزا نام قع ء هر * رم

 یحد كوب رار دزو هل هرم مط هد اف *دیدربس رغ زجنزدرض هذ راد ہک د 2 لی
 | مسقا ندن وب و دزام هی داصق رهلوایصاهدیسراف کوج ا ن یخی

 زارهید ےھڈ ادعا ب ارز خا فلا نعع هل فرار ھ۴ ینا زا رن :

 ششوخر هی شم لباب دولک هدنرشع سماختبب تزن: یش قر قواد لبا |
 | دا( تدب ) ظفاحهرزوا ببترت هیانعم یکیا وب زار د ناتسد رازهاک اردراو ین |

 را انرهدیآ شیپ هچاربیلادنع# تسماخت ر یغرم تزابو تفك لک نازار |
 ۱ ٭ ناپ راحیربهددزد یکی هنبیر هموار ی زر

 كيراح ۴ هس انعم رب هدحوازرس هیت ما كيهس هليا هیت ءان الا ۱

 رد وب مکن ردسابقوب یاشاو یکی راتو
 *٭ رار د كسرولب 9. دنو اتهرزوا سایقو به# 0۳ ۲

 اذه ىلع سقو زرید كي شش هرب هدسیتلا لی هرب هدشب ال

 نوهره ۰/۲۰۴ ناه تكسروتک مر هداحآ رسا, ا

 *راکش1رولوائک مو دییکیا E ۴# هس ناو 1

 | ےھدەدنر یعنوام راجهدنماقم ید ارد ۴ مود ۴# هام یشکیا ال

 .هدنرلهامملاثما و قخنجواو یعلباهدیس رافد عا 7 اربد متسهدب رب ی مرکب ۱

 او مش نکل افت آتفرعاکر ری هدابز یت ومع یمن عدد
 دیر رسکه دیتا ایسنا ینچو لا هموم مرک هدنزو



۳۳۹ 

 یرونا کج ها را ینعم ها رو یعف كل هدو دم یسراف مج # راپب# رد طوبض م

 | ناماخ كيابدیشروخلدا رد مراپ.خ ر چرم ۽ شار فس وی نس حز( تیب )
 تب باو نادر ین رهرولوا هدنفخم نیدراج هقشبندنوب *ییانهازدرد
 یره كن هدودم ءاهو كن هیسراف مچ # نامح#ر ولک هدهنسانعم نی)افرم

۷ ۱ 

 رولک هد هنسانعم ناطرس یی كء>-رخ ید ےھ هعب را ییعیکر اج هلی او
 راس یاص یدبتفه ششیلاو شب جنب ٭

 هس عع رددا دعا بنارمهلبا حجو ینوکس كن ولو ید كن هیسرافءاب# جم
 حاس کی وش عجب ندب که کم ن زا هب تسزامن ج( تدم ) یار میش
 هدیاذنج دا دعا بتارمزا تس عع هبا هان نیشو یقق كن هیچ نیش # شش
 سابقاکوب یخد الوا كياالو اجوا الواستلا هدکعد هلبیبستنالریدو الا

 ندنلخغلندب رامس هلیعط .لنهبگ* نیش اعسا# هع س نم هلی تفه# |

 ۰ انعم ت.وتدوهو ةن اف باسحو دلرع ةعشإ ندنوب ردنا

 رولک هده اسا عه رج لب یسلاغصو هت سانعم هدئنامو لشو

 ۱ ۱ ۷ ماتر دو | یخ دهدزوفط هنزکس تشه# ۱ 1

 ثسانع»تنجنکس میکتن دادعا بتا رمزا بنام قع لبیک *#تشه |
 هدیاتغج هعست نعم هلبااهراهظاو یعضكنون # هن# اربد شنب تشه
 ۱ زار ارال هدر هن هز(تس) رد هدنوح لالفا هد هرایس دعبس راربد زوع وت

 لحم هلا اه ر انها و یغ# الاد #هد ۴ هدرپارس زوعوار جاری رپ ق

 | رد رضاح نما ندبتطظغ نداد د مهدادببعا بتا رمزا هرشع |
 3 ×راو هقرق لهجو یسزوتوا ییرکی تسپ#۴

 | ا سيقود ءانو نوکس كنیسو یرسک كن هددحوم ءاپ# تسب
 ۳ ذیاتسد هلباهدودع ؟هدح م ءا لصادادءعا هبناسم د وقعزا نب رشڪ ۱

  تسبوا طم ناوج هلاستسب# تسیوبحمهچرک هلاسهدراج (تدب )یناعلاوبا ق

 لنهیسراف ىج # لهج# نخ یتعع هلک تهدودب نیس #یبب#
 ززد خد لج هلیطوفس كناههدنوپ نیعب را عملا مالو یر مسک تك ناهو
 را کهن اروتد تصش یدما هب لاک 1

 ۱ ۴۹ كن هدو دم ٌد.سراف و نتوکس لنوو ی كم هیسراف ءای هاڪ

 ید كن هغ نیش#* تصش ۷ هیناع دوفعزا نیس یععهلیااهراهطاو
 یا نیسهدنداقم داص یعصف نیتس نعم هلی هیقوف دانو ینوکس داصو ق

rان  

 ےن



Cro) 

 ردا صم هدننزو لایفتساا ۷ ذاوهسا#ر دییومای رد لار دا

 | وتم دو (نایعمن | مهیلع ذ وا از نر

 _ 6 رکتووش منوسلبا ی یغوا یسراف# ار و ا
 كلف یار نقازع ةد نخر عنب ی یینزوفط یک كنید یا

 | نبگدبزوت وا و هد وس هوش یک رب مدیا نما ما و
 ۱ فو ر و ش۴ رول کج هدننعڊاز تب كن ملا

 a ٭ذداذلتساردبا لاسوند دوك نایقوا‰ < 2ک
 | یی ون# یدک هدنتمان تس نفرت تغدو سدا هع طبق ول ت قجوچ بوک ۶

 هغ ط وب د لد 9۴ لاس یر كنهسلیق ینیثدب قرف وب

 :هراذّقم ءاه هیعدر ءاه نالوا هدو یدک هدنتفات تن دلش عام اپ

 هخینفت ىد کمد نناونع E نت ۴ رد همی ءاه بدن
 :ظفجناف زدزاو تعارض یکح رد_ص)ا ira هدف ی طقوا 4 5

 ۱ ۳ام نکنه ز هار هع طة: نو
 1 ردلوعفدتادا ۴ او دکع د هعطع می وسم هیار فرا = ۷ ار طعلق

OTهه دیک یماتاودالا ى  GEN کانژنمات  

 .هدنح رشیاونع نزن اف دج ظف اب نیکینر ٭ یدک هدنعب ار تر

 عع لصاج)رولک هدنلوا تاب كل هع وب ولد یاد ط# ایم۴ یدک

 ۱ یاس اس , نو واک نرد نسا هلجج ییهعطق نال وا هب وسنه ید بفرج

 ۱ _رابهجوراچتیدمدردجوا «سو د کد دار ف بیات 1

 و [ و بم 2 لو اذان هم رس + می تله فال ءا رضا 1

 | مد كن طط كي تعامل (تسب )و عاشزوناو طفل :یخ دل اما لی ۱
 رودان هدددع هلبا ص فللاد#و د ماعلا وح ۱ ون

 رابع اشا نوا نزو .ترورتع یهاک دیهلوا عاشاواو کر دون یی ھن
 اعم و فیل عهد (تی) ید میکحرواو ۱

 | ەد هبفاف یورو یومبوناوا قانا ءا یر ماب لدو واول یهاکو#د ا

 راپ دوخ # دوب قاط یکی ارز قاط( تب ل زعامت چون اوا نام 1
 یو ی مان رخ آ یماکو#یودتسدوبنقا

 نیفوج# قبودو قوت تجحز مک هچ ( تب ) یاس مک رولو ا ہک
 7 پسر هاهو ادا نکا دا



"f4 

 ءا نإ ناين ندیرآ هلب م رھ دهرا دولک هدنعدار تاب ناز هدو

 9 ia هک را ما لا رد هلن رد ةف لعاف رس

 از راست : هلبا هروهشم رع تل هدبرع یراتسد و ترا

 ۴ يصالنهمایه نما اهر هلئزوق ید)وا ۰ : ۱

 ماتم السا تراس هیات نع ما ڪس يه ار * نتاع

 لک هدد نیصطبا نوا كوا هم عد ويد قلروق اهر" مک زا

 اا نود نشم یداح تدب كب ہہو ی دبللا و دد قلو نا

 ۷# دانا ھل وا ندہناھر ههزابرود ید ۴ ۱

 راید,هر هاب رسک هدو دم نونو یر هتد کن هدو د او جزا ر# ندیناهوآ

 ۱ ۶۱ هک نانا هبننزو اما هلغاق و نو هدب نع ردیدعتم ردصم ندنظعا
 ۱ هز زا نار اوتوت# نا پشر اکزار هتک ریل نما یاد هنساتهم

e ۱۱ : < بیومغر ل درع هن ر دننیک نالوا قوروخرلب دید  

J ۱بوبر هدنب عا وک ك نارو ید كن دمج 2 نیض#  ES۱  
 ید دل روب و ولکوک لاد. ون ماع رب منو هن سان ءو اکر ول" .a لرد کر ج لصالا

 ۳ ؟ کندن د ل دیش ید از اک! نیک دن یدک رتا تس كزافع طف دم نوا

۱ 

۷ 
8 

۱ 

ن (مبنش) ید رم هت دا هو دیش هکنوح
 ۳ رک ۷ دو شا نادر هراکهن

 اب یکاونبعوار ۷۴ تو در ل هه درهادشاتنیه

 ید هدازعم وا ندیهاسآ مغامعصیر# ف 4 ر رد طول طع

 / ۱ ۱ زا یزد: كت هرودم نون و كد هبسزاق ءان ندی

 1 نسو درف > هاتم اچو ذاعم هدر ژدردصم هل رم
 وا راک زا ڈھال ناذ ربا وا زازا كنو دیژا دیدن ا( تش )ا

 ۱ RB 8 نوور رل ایر یولیو هخعصار + 8 1۳

 اب رسکم كەد واد  :اهو ی فا و ندا

 رتوب یر [ ساف مش ا خا یو دا سود هراس ع ودر یط#

 1 زاودسا تو زب :رمف ید هالو الاغ ۱

 خم ياذوی طم لنت هدودءارو یوکس كدا *رزوزقإ ا

 | تود( تد )ی ا عساولاد بع 2: انعم نا اوبتل نل عو رع اتع

 | جده *نا اوز خ رف مزعوالآو تنه # ناوم وه تو خو هل کارو زوئریذ"
 دبع اكن و ڪک جد >تو| ند هری هسچنو ردزچسا عاری

FF 



۳ 

ONINیبار تہب كن هسعطق یا قرقویدن ورد دز  
 نیم یس داس تہب كن هع لع ی: ق ردودد ع ؟و قازا ندشرولکهدنخب

 ر دیک لو دهدانععونزو هلپا دحوم ءاب وفاقی او اوفو روک دیا
 ۱  زافنا تهروک نەي ہد شعاندیارک جبر هه

 كن هدو دغ ءارو كن هلا دو ییا كن بس راف یک وند
 هدر : یعرد هتم و مم ند افغا نشا نک ےک یک یا یی ا

 رد كمراكتوا هد اخ ردذوش یسیب الب هدسانعم دافنا هدننرو لا

 ۷ هعش هعشو تاتل ردهکد هراب هراب ۴ د ل

 هن_ساتعم:هزاب هززاب هل د رلتوکس نینفوف ءانو یرلهی نف كمال ۷ او

 7 کی فال وااو : ز را رد هوش مشو هعطق هعطق هررب

 ۳ ثلات )یقعروا ین يدا برص ع : نا )هعشو هراب د یعع لوا) رد هام زو

 یدانف ویو سداس)تاوصو تسردییعء نیا ناک عار) رک

 مکس ین عیحأت) هنسا دعم كن و نما ) دن عسا ناخ دور از ر عباس

Xi2۷ دا زی هباتعبوایه هرارزکی مو هم هچراب  , 

 أ

 یعص لیچ هدیب رع هنس انعم هنه کح *هماجو هچ راہ هلبا هت
 هلرا لاد هدنهام هن ان ءار جدیه لرد ناذج ,هلبا ه چم لاذ

 رد هلبا لاد سږ. نن نالوا هدزمدب نج عمجا قرا م ڪج رب وانها
 ار دیک. هراع ی ولک بند هو اف

«9 ۱ 

 تنرقیفعریسب هنولکبابفوص نوچ و ت سابا دش میس فوصز يدشیوم
 ۴ داوسم مهرونیدراتس د هنیدآ | كغراض#

۱ 

 (تبب) یدعس جش رازید راتسد هد هلاعسدو هپ همرقم ده نا ۱

  یجندب دبیرکپ ویدلا تبسد هوم هام دونگ لا ردیکز ف

N 1 

1 
۳۷ ۹ 

 لوخ دهد رع هتسانعم تامریک ورجشازدیک اص هلن ۳ | انار ندا ا

 : داوسم هلا قاوو «-*نیشو یزبیک كو٣ یک هماع hE ۴# راتب

 1 ءاهو یزد كن هم ان ارو كن دو دسر تفکر

emیی >  

 | هلیاهیعسر ءاهو یصتف كن هیقوف هو یر دی كن هدود م مالو كفاک ت
 هه هراع نکاراریدهر اکو هوسنلفهدس 0

 ردهنسزنالیک هش زلط

 تین) ننژوس ےک رد احمدی هل فا ی
 ر

e دور ۰ 

 میم, ۰

 [ لصالاق # راتسد یرواینر تعسر # رازاب رد هتفر تسد



۱ (0 

 |۴ هنکرااتاودالا نی بس اک هنس انعم یلعردالعتفا تادا *رب "چیدن

 نسا ۸ داناتسا ×زواکە دنربخا تیب كن هه طة ییزو ع یر تیرا ۱

 "ما هک و قوا ییهعطق نالوا هدنهحلاذ فرد نعم لصاح) رد هدننزو

 ×ز اقشا هو رع ہک كف ق ةازوا ندرکر و د۴# سه دیا,

 طب ! هد وم ءا٫ كن :فهمدم نوب رہن ۷۹ رد ردصم وزن ِ

 :ADE 2 شف او ید وارا > رد دایس ها یعدعت

 س انعم دعب رد ش هلذ اف و ید كن ج نیش یس ال درد عر دسم هدننزو

 وب رم ك نون دهن ۷ ولک هلو تیپ کلن همطق ید یکی وید شا
 رد: حوا عضو هدي رعهدنمافم نداهن ردا عج عراص» ندنظفل

 3 نا نت نک کش ناو لاذرد ۰ طو

 ۱ ودور زا ناو ۴ ید کد نحر یناونغ لوا عطف یاب # لازردءزعو

 224 نیش خونه یلبغام یک دنر آیی هدنسداس تدب كلوا هع

 3 ۲۷ اضزا قم اکراددب ر تادا هک # هطرسدلا تاودالایف سام لع ردا

 ن

۳ 

 كن ههطق ی ربیمرگد وب دق ازوارود هک اوج ر دنکر مردر دص ء۴ ندرکرود

 1 هان اعش ازونکهد نهان تر لا هعط* ید رکود لی ندرکرولکهدنمبار

HHA EE O۱  

 ن
 اظ

1 

 :ح لاسح هک درا ات تشادن ۴ سود هک دوب هدیود نادنحیوت
 ۳ ., داح ن> یی عد هب رول لا , کو ارا ذر دوز ۱

 : iE رد دیکر فصو یکمثج هایتس ۷# اتفرذوز

 ۳ زا فر رولک هدنسات توب كن دعطق یی کس یرکی ورد رد دوژ ارب ز هنسانعم

 Fe eha داب دب کب هاب هغ طق وب د دكعرو ق

0 

 لید داحذح هلرا دل مه اح یکناهرزوا یزو لاتضاض هلی ع ی دلو ا هنس انعم

 ۱ 3 داود هتل ترس تاج روپ ندرکه وپ

 ۷ عارس او داوحا هدنزو لاعوا هدي : رعردیکر مردصم 3 ندرکهبو ك

 ۳# ند رک دولکهدنهباستس كن هعطق ی رکن نیاز هرکی وید كلی برم هار

 کف لن هم, اجییستالب هدسعردردصم هدننرو لاعوا#دا و ۱ ۳

 تینا هدب , نمو ناله ینو لص احر دبا تشو ت عرش نچ دوح هاو اوو
 ی

 : 7۷ توفو ئ ےک كن رک لوید کری کد یی ۲

 ندشرد

۱ 



۱ ۱ ۹« 

 هبرفنعم هلیعف كاهبقوف ءاتو لوکس كنیسو یمن هدو دار ات
 | ردنطو دعآ لقعروک .دلاتسوا یآونش رییغی لوق(تبی) الوم ترم

 قاتسر بودیا بیعت برعردراو تا ترد هدنو هجزر دقن وب دز اب یو

 7 زدردص + سا و دنا ناسر تەر هکنوح هام هعرد اتسور لص ۱

 هد رد هفت لعاف مسادوخا سا :ندنضفل ندعآ دوعناب نیدسا هلی اهن

 تزن ح هتسانع» هب رق ردغفع ندنفد) هد ږلرااه راهطاو مس ۱

 دک قدور ن رول یار لع ع۴ د نک ی جس اار لم نویو رم (تد )ان 3

 هدازاشاب لاک هد انعم هر رق یک هدهلدالادو ینوکس ك وذو ییعف فاك

بان ار رم هنس انه یوک تاتا رای هک هک زد موح :
 : هکیلب رو تا

 یدنادنکر مس ییصا هک ددق مدهش هتساعدم و ناف »مس یخ ها

 اننب نوجما هبراجرب مانرم روب نمرهش اریز زایدید ددلنقرعشبو درا ےب ره
ا ضم نوجتا قلو اع هىو توا درهس :هذرما لوا ردد ول ۱

 دفن هيلا ف

 تط زم زکال هت راح رمسا رعنا ه مزا دنګ رات ناکلختنا ید و

 ,ندیپسوب رمش داب لوقب هناکف بید 1 اوه یر :دنکو ةنیدم ین تیبا

 ۹0۵ باب را ری سن مطان لاح نوسلوا زنم هدهندن ئسشکبا هک ا

 هکر کش یم لوا )ززولک یس هياتم جوادنک هه ندنوب هرد هلل یدلوامبات

 رارفیعب زب رک عع ثاث)تحارجیعب شیر قعع ینان),زددنق یر عم

 ۷# تفرعم كسرونرکوا ارّوق هرزول شان كا یک وا ق

 یا قرف *یزوم ای ةبکر لا تاودالا ق ق ا رد طزبش تادا رک
 | ددبظاحت درفح ع راضم ندنانفل ناخومآ نالکهدنعنسات تیب كن هغ 1

 1 . لناه# رھ ۷# هطسساا تاو دالا ی ی اک رد هلص هل وم ءاي یک هدن) ۱

 ار شبح اتص زه تبب) یماریم تعنصو تفر عم ین هی رو ی تازونو ی
 | كند طق ىج دی نیر کب وبدقایا# یاب »۴ یمدآدنک [رنسکنایه #* یمه لا

 یدک هدنح رشللواتس كن هللا ةءطق قیفص »ارت روک هدنعیآ



۳ 

 دف شوری وف یکتا الرادار اس.یشوزپ وقو ید اڭ و ش ان
 ۱ یدررروا ەئ اع »یکانوا هنغ هنخارارهویدرروط فالو یاو یاهناراو

 بک دلو ثآروب: ریدر سا اعطعو یر بک |نادت.اغطو نو نخ
 9 رد ژوهادن مرکز مش ر شناطلواالاح ید ښا ریوص: یروص هقافش ر مرمر

 رو ردنا هلوقو راوهرولتکشات ا

 ووا رز نوک یی

Ê Gas MNS دیو REN ARA << <“ 

 یا یو ی هدازاغا لاک ینار تن دو ال ۱

 هاط رظنلیملدعت یییدلوا یس انس یدارما را کمزدا نهق :

 لک ردراوتراشا ید دبفوتهناب کی EE با
e 13 دنکهدانعم لو مزراب وک تاج« وتو  Eتب  | 

 کر 1!تاو ¥ قن

 رام ۳ راک منکراد ان تا ناتضزآ هر 0نا )وخز اظ یاب

 اصوص> OR E ت اوج رد ها هلوق هلا لادو ناوک

 کب ر نان تخ انی بھ ۴تا ی )ی د (تان )قسودوفا

 ان ولو نفق هدود*فافو و رنک تالاد#ناننعهد

 ا دام اعر دف تاد ازت بس تاد راو

 9 رددو راتفر سوخراوهاروا رر( ت 5( a زوم هال

 اونو یرادهف لو كني دئ ¥ تنراوهریاب نزار فاو بش ۳

 1 × ما نامهد یحاضزوش کار ب ءلرازا کم 9 م

 هژدهرد زرد نیل و کین رایشپ اکا که نماد ید اصزوش زای وک
 ١] رمصتودنک موح مه دازا اشات لاک ی دلتا رم ناتو واد دنا ول را وک هلن روعش
 ۳ ناخ یلصایدب دیاناعهدیسبستزاف ردب نعم لوا ناهد هکر روس دلرصاخ
 ۳ د E نزاع a زوج یدنلوا مد ۳1 هللا یا ىو ع
 ي ۳ نلاسعت هل دچ رز ندلادعس نیما ةدع hi "رد هلشا تعم
 عمو هم زعل ش در ناعهذلا لتس هر راعوب رد" مرا مووی

 ینارکرد نافهد تضادنآزج (تیب) یهتاتنر مد وهو هع

 ولب وک ق جا زالوا مه قلو اندر ل وةك دارو ځور 5 یروعشن

 او رتف ی ھاز مرون تنجب نالا نیر هدب وک دکنوچروتلوامهفیسلوا
7 

۰ 
 2و ول د نح اض زو شا نالوا هژنشاتس سبب ؟ر ندلحاو رب رک ظا نامه

 |[ ب
1 

۱ 

۳ 

۳ 



 ۲ درب

 زدن ی هدنانامز .يديالريد بار هبشیربو شام من رب هکیدیا :

 | فضو ندنلیقمشچهایب هدللصاردیشراف چد یوخ دب ٩ یدپربات ۰
 ۱ هدنلوا تبب كند« طو یبعشا ز زوتوا وب داف دپهکنوچ هنم عموم یبطانفردیپ رپ
 . رولکهدنجرشیچب اس تیب ن هج طق ی دی لا ويد تعنبط نج یو روآ

 تب ریمزادروا لرد, هلس قر دوب تشم ۱

 هديب وع کد رم "هلبا | هیفوق ءایو نتوکس تره *نیشو ىع كود ات

 قیح هحارو فک ی هک : وا ) زولکی دهام جوا هه ,ندنوو رارید ر رو

 دکل یسییعی دنا ریج یک نات زود ینموتشبگی هما «جوآ

 ۲ نیس ۴# لیس ۷# ردردرص ه)مسا ندنزنهل ۱ نیم یتعب ندیلامیتمع ب لا

 !تساریراقمراب مدار 4 1مجووب یک ب راهزبسک كئ هدودممالو

 .طاهماع ,رازروا|یراو غبت هننب وب كن هسک ندیااطخ هلی فک 7 در ز بودپ
 | یی نیکی لس تمدن دور هب ۱ (تی) اونو درفیکج رب دهدهبط بود

 !(تیب)ینناه رددهاش ت ول هنغد دل وا. هیچبط نکل رنک لب شوک

 مک روج ۴ رلدشهاک دص زد هولجدنک : *۷رمشز یلیسوج يلا ع هدز ۱

 ااو فک قا ردلکد نو لس نروا ۽ هززوا روک دم ه هچنو ندنالسر

 دننز %* همك 1ا تاودالاف قبسامیع رد. اات دا ی دروا تا

 | ردیاغعراضم عج ندنظع) ندز نالڪڪ مدنا تی ان هع ط د ی و

 ۴ یدزادش .ه اپ رواکت بک دلو ات تا هغرو * 7 ۱

 چاوخ رول هد هام ي 3 اقلط ءیک یی داوا هتان تآ !هغروب رو 5 ۱

 شداویحبا دریکنارپ یشتاب# نام یواربزب دواکن شجر باتز(یب )نا
 یی اه هفطد و دش شوق كەك نورد مک افبس و لصال ی ۳

 زولک «دنرمخا تدب كنهع طقیمریمرک, قازهلوا ییکرت فصو ورو یو

 ۱ | تبیین مری ام ء یر رد هنآ هاینمره هل وک كنهدچوما # زيد اب

 آی نو ازویرس مکن هدو دم لا رپ زال اس ندنفپ دلو

 رود ۴ دندزرز باکر بشیدبش زی دیش نیاز ( تون :)نالس هجاوخردهنساب

 [ نیک سوتیع لزب ورپ ورخ پیه * دندزر نو ,لمن اجسآ تزف

 تود نه وهوردخ هکر نرخ بس اندر ع یدپاغایکر £

 یاجزا تدر ۴رن دش دنیشب نکس نازی چ ( تي ) ىد ليا كيب ہک هلت ولا

 نالوا او کیو ازت تشب رد



۳۹۸ 

 ۳ :ورهام ةدذخ ( تس )رعاش دخ رز ید رد کز فضو# داخ کش
 هدکرتو هدینزاف کش هکنوحن ۴ تاسا دتخم رهز نمرها ندم ۷ تطادنج
 رهزا۴ راز ددوو رک سەد رکورد راح هد لدا یف اکد ند سد هدیس اف رک ردقورع+
 ن دن ناک« کنم تدب كن هعطق یز وتو ادت حتر ارد مس هدینرعردفورعم
 ند ذل كدب دخن نالک نرخ ا تدنن عطف ینا قرق دونخان ندنننه)
 نوک كالا و رنک ك ل ةد وسءاب# هلی دوف ل عاف عشا دوخ ای ضاخرفا
 1 د هنسانء»یبابسا شبا نع نکل 22 ,طا یع هلن هر ءاهو ىك كمالو

 .it لنس رو شد رەد نخ هال رسا لوک # ۱
 ردشاوا حالظضا هدانعم و یک د لاک لا هنس نالا سی وفا یانعق هدیکرت
 منا هززوا ین هت دبص ا۴ دن ۷ کردرایفانضآ تیکت رلنوب هکنوج
 وا ها تب تل هه طف یبنچوا یابد لاقط 9 شی ز # ردردضم

 4 × كعد قوط تودشیا ناد ونشر یو ظنا شاد سا
 | رددت ص م انسانعم ق غوط لتا هم نیشو ئڪف نان هدو دم لادا نشاد
 اونا مش رونزا دما اڑ ارم ( توب نال ج او اندم هلرک سرہ رک
 e ز کل عم نیش نالت # نتدبا دیاپ هاشدنهدرک زر مش درک
 .هلبر : كە دود نولو ك2 نب #۴ ناد وتش زولکهدنرا دو رداد لالا
 ۳ رضردردضم هنساتفم لا لوبق هک ین عوظبو دشبایعو عالی
 كارو ی رنک گن هدودند# همم لاذو نيد كل هنسزاو ءا %3 نافریدپ ی ره ی NR e | وا افق ساقه بل گرو دون الت ۴# ناز رکفرطشن هداه ون از * ناتن راب ره نهم نا ندونشا (تیل)

 ! سابق ذوخ اب رولک هدنررذب و درب دپ نوف شا یلج یتالبقتسم ردردص هل
 ار ولکه د همان قلیاع یک نغز سده تای هژبا لادو قو کس نونو یصنفكن هبیسراف ءا, ۳ دنب ¥ هلو قشم ندنظعا ندب ریذب هرزوا
 .i ر چ لوا یوخ دب هلو ازتملع اطا ےک ر دلو شکر ا
 ۹ هلك زیا وا مطة فرم” ی رولو" تفبضا اوو هنآنداهذانععول کب
 هدمباس تند مقیم رق شکر کهن تب تنی دب یرکب 1 ید شاپ رمس ار و ساس کچ سابردیبیکو فاصو هینلصار ارد کلمہ
 ٣ب رطدیکیا یاد یه ردففحملعاف مسا دوخ اب لما!ندنظ هل ندیتک نالک

 | رو



3 ¥ 

 هد عار میو رود کیک ند هکنوچ دیک صور j و

 نما ندنظذ)داتسنالک هدنسپنا تیپ كت در ظق یی د*ناّیس* ردروک

 تیپ نادم یی لا لاح فی بول رک تن ودق لمان
 نما ن دن هاب دنالک هدیه تیب بوعد و × زادوا نمی

 كنو ا ةغطق هلا غیر اوا یک ف صور ر ندنفح لع اف مس ادوج
 یدیلف چیز هلی عویش هدیکرت نکا ۱ :ینیرافربلد هک #lg E هډ
 عمره „2 نم هم لمد, هد نیم بللقرسلکوک لد ھا

 ترض جاری فی رهآویددیکاب قام لکا یریونکر مهراب تشوک
 نیدانو سیکچ نو طق بنز جور رب ری واور (تی)انالو
 ینقبساملع ردیهن تادا جو هی هم هکنوچر در مابین دیه دل

 تدب كن عسا ةع طق ییبضام یکترضاجز ها بد نیل دنب , هویت لاتاود

 ا# لود شیب هس پا تکیردلو اش اوج آ د ر ر یی دنس دا
 زضاحرم| نورا ط ن ده ای دود ویا شاپ
 دنا, لع افزار ودر یم لبق ا! چم نیشرو پک قامت

 دهد شابک ( تاپ )ی ارم یدک هاو! تی, بند ماوق ی درد نوا و
 میا ندنظلنتسب# متسبب ادخار تسر درک دوش ټا :هپوفع#یخا ازار

 رک هل تیام وب یدک دنسداس ټن هعبس ام طق یتمیضام میرن رب لو

 یی دمه یابجم )لا هغ ینا زکیررب دیو زن نالوا طوب ما نچ ویلو

 عازم خراب مووی شة ج

 یر ٭ ا تب ر اولش ر مززو هرکی دا موکو د ےھ کب ھر اا
 غاب نعیدقع یبا اهر امطار ی رر یک كبار كن ساک 0

 يام اوب الريد دنېهرک هب هدم ع نالا هدق اشوقو هدروّج وا مضوص خود
 راول ش۴ شیفا 2 ؟ ج:فبهدروآ تفکی# نرو هری هرکدا 1 )ن

1 UFیانیان هاب قبس اکر دف ل عاف نا دوخ اب رم  
 ۵ ت

  Nهدنتاذز رد و ۳ ید لکوک دیک هک بل هبا مالو ۱

 سریع

 | داوات هم ین قروب نوط او کوچ اپ کفر ۱

 قال اوبا یدلوا باغ هدزوفجو" نکا یکم یی العب نوط یب ا

Eسام نکات چکا نوو  
Pati ibadetê u «ut dita 1 



۳۳۹ ۱ 

 دزز# یدک هدهنک سهتاو ذا ود فنرظ تادا را 3 هان ول دازبهم ٠

 ب لکشم#ن دمو تادارهرولک هم تبب كنهحطف رب یللاوبد نا |

 و دننیبو ز دلعاو ر مینا ندناب"لاسءقا لک دگنومب کت کو

 دا یدکی هدف ئپ 0 رشا هود هدلافن- .یتبادلوا قب کنز
 ر :BA دوخاب ه طقول ادارم# .فدندنع یع اا لوب لکندو یش
 ۳ سد دود کا نوملو ات نیب دون نانو 7 ۳۳۹0

 مو درد (تی) اهل بەو رکتم ندع ردیییکرفصو 3 نیبدوح

 ۱ دودینکدوخ تکنو  نیبدوضو اد ينیکن موم نم دوش نیمه

 ۳ اد رباح نما ند:ظفل ند نف ؛رولک هدنعدار تدا ڭئ ط5 یهزوتوا

 ثادوخ یدک ri د یا ادا کڻو اع 4عط ات ا

 + مای )ت یدنجت نا انا هنفر ام له رەڭ تعلصو ید

 م ی دذ تمد دو نیااض شب وررد تشک # اوهدات نوش

 ۳ ول مزد ان هوا یه مس ی اهم

 : ۳ نم مکنوجل نایک مب لوکس اکناو#_ دنلب رس |
 شیاعتتبب كلاعب ا مط وواو هجو ددل وک هدنلواتبب کن |
 u "رو انس :(تبب), ناسا اا نزول اهدا E ئت |

 ا هدش رینکرب فلز و اطحو لاخزاسا مدد توت شقشع
 0 ka ر راع نایلوا یبتصدیدء.داونیپ i ت

 ایر نداق اردا ناد زا گۇر دک رف 1 اونی
 ۳ :نیزدشعنس ٹن تن ههطق شب یرفوزد هزاملو تضاد

 ل اوارکذ هدا هجرت ef tap دکر کل ردیف قد هزایم واک ۱
 .# دنتس#ریکعد یهازابن هنو نم یلف# 1 1

 كنييسو نعمك تن زدن یکیاردب وتا دو
 کفن منو و مغ نعع لوا )وداع یب ها هیقوفءانوس ا

 دو PN بکات اورالاا نقب اک دیش تادا دى )اجر

 "۷ د ۳۹ ۳ دقبر نک نارونن شن (تسی) ئش میش لاو[
 ۳ ےس (تلت) قدنعت لاک یکشنو دنمز ایت قم و # دنعسلد ط

 | مه rs ندربزاتی یجر %3 مروآ اواو شتاب

 دام ا ل رار روغاو ربا داد ناتساد دنا ۳۹ بذ یاب :
 فو 2 7 ی

۳ 

 ب

۳ 
 ن

۳ 

: 

3 ۳ 
2 

: 
5 ۱ 

 گم
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 | دد افا محو هکنوح رانا تیاغ Ch 3 دننادیم# ید 5

 1 ۴ دابلس 7 نم هناکییب وتكسر قق ناک

 ید ۷ [ هکنوحب ددکید رکن دیتا دنقولبن نقی
 ننقل هعطقوبج هدنق اک ةطهسلااتداوبنالا فقس اک رد هییاطدخ دیتا

 3 پارخ نو اک راک الص (تیرذیفاهب ا ییکپ ةدنمبارب ت
 اب و لوهحتو او یعص كانهیقوفءات ۱ یون × ا ؟باتتسساکزک هو توافن نا

 تجد مک هح ( تیب )يانم یکح هنشانعمتاس ن لب سبک نەدۈدم هیت

 هجطذوید ي نسود ز هکنوح ۳ یوو م نم هک ش نس وج ۴ ی ودویوا

 وډ نوسلوا عمو ديب هيدا نوا هیت ءا یک هد ساب تیر كن هم

 لنهدودم ۶ هدجوم,ءان 9۴. هناکبا دیو یا طب یدناواهاب

NIداب هل ۱ هنیج»ر :اهو یرز عف كنوئو تك هدودم  

 : عاضواز لدیا (تدب) تاص اال وم ردانشا لبافم هک هنسانعمیب جا

 وش هنا هه وش هنا یکیاخا هکر اک:نآ ابو هباکیب وش کی ناهچ
 ۴ یدآ كن نج ریحره نلیعاعم نلیعا شم, کز لب 3

i۳۳ :وجرڊلا ذم یر هکر دق وشر ین دار چالا نک و  
 . نالیعاغم نلیعافم الفرا ږد هک هد از زکاس تفرج هتب ر خا فیفخ ن ا

 3۴عد [تسازا سم «كي مدینشرب رند هحاوخ مدتی ا# 1 در لوا

 ام ند نظل ندینشنالک هدنرشاع تن کلن عطف یب ی قرف اه
2eزا»رولک هدنلوا ,تیب ةكنەعطق ى زوطنوا وبدر# تی # #  

 یفورعم_هلبعص نزيه داسا, کرم ا تاو دإلا ین مع ام ىلع
 قلخزا نمک یت (تس) رونا کج ردهنسانعم هنگ هام نوا

 هل ملاک هکنوح > < دایتسا 1 ياهج نامه , مراد اش

 یراهلوهموب مغ( هب دیش :)یراوجو كل ا هو دیپعب>اصو دیس نە ۳9

 فورح:لادبا مصعب ,هدنراکدتبا لابعتسا هدیرانا سلو دنک بو دیا فرم

 یعوش با رج ey ید هجاوخ مهفاف رارسا تاکرح لاد او 9

 یک ینیدلواسوکعمهدننماد تب كن I هجرت هلببسج

lJ 1٭ دنس لک هد رداد رخ 24ط  

 ندنیاب لاعفا # | ناونع یو ثمطف یاب ۱ هعط

 سینک فص »یک ak های سادا RAS روم ۴# انا ۴ ردیرعلعاف عد

 e و ۶راه دن

 0 م 7

4 

1 
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 ۰دن شع یداح تش كن یلوا ۰ هیحطق وید لسهاچ نادان

 1 #دادهتساو رع شناد هدنناد زد دسپک یی +

 یک یسەدحو ملکتم ؛ینصام میکش ردلعافنا نادنژنفل نا د 3 هدنناد
 ب جب س یاب ةه کن وب رول مزمن تس كن هعطق یز "روَقط

 نيرا كتب ازم زف نساد * شاد # رول اه هدننادو دناد

 ساو اع نع ردردصء دا دلرفایخا 4« نبش روسکع لیقام

 ۰ × شاوا خدا قاشاطو ناتیکنس هرب ولشاطید#
 ۱ ر د بب كنه هاذ و دشاط لا: ذکنوخ زدناکم نما ات کت

 یی )یبهظنر رم دیک ملا تا و دالا ق ساف لع رد ناک مهسا تاداناتسیدک
 تب وب کل # ناساک یاجدشابن ناتسنکتسوج-نو درک یطزا بوخ مظفدیا
 دید کودک خالکتس 3۴ مهذاف ردهتسان رج 7۳۹

 ر نا هداف ینسانع م تزاکو ترفو هسزولوا نحال هع »ا قتفره هل جانو یخ |

 1 ےالوید هدوبنمدآ ورد ۷6 تسخ الکنسرمهارمس ناتا (تی)یبطن "رم

 ¥ دالنب بد كراوب دود ال یدآ كراوی د ید 3
۲ 

 ۱ راترارید لیا هد هکر اوید نعم هلا لادو ىف كلەدۆدم مال#د دال

 کنن ناتجدالرا ۴ یراذکب لناس تقانطزا یه تاه (تبی) وعهرد
 | رام ىدنلق ەچ رتةلىب دن ى ويش نکآ ر دیشزافیتندراوید ¥ داللنی ڈرا درب

 دنکهااپ زا لاس شو یا ۴ تسیهابا ندرک هیکن نس د یاهعطاوتر (تس)
 هدیکرک یسهحرد را وند لوا زوڭ ىد هبا عف ىد )دال هقش»ندن واهر 2

 ۳ اح نعم نان فیطا شاه ن عع نارد كمدع هد عروق
 فهم ندنظهآ ن دال سداس )رس هو یا دانا مزا ) فوکشو لک

 ایفابضا ن کرا : دالى زذذال یتدیمانرب كرال رهس عباس) رد_ڈعاوا

 ۱ کوک كجاخاو یتیاعكنهنیسف ره هلان ونوم كن هر وم ءان ی هکنود

 ی هت : هشتم د راوید دال یلیصاجی رعه كضوخو كنوقو

 :۱ (تنت )., یناینهفصات "یمالکح یک ییدلوا هل سان اب راوئد

 ۳ دو رل وچ دارو دشرع یا ام رشا وخ ناب نان رک انش

 5 #ر زا دننادیم كترادوس هننیوکیم هجا 7
 کالا تود الا ف یس اکر دلا تاد ا یا هرمز غ راک ھا انعم هنگ هح
 يشم( تس )کلن دعداس هعظ 3 یس دو ملک مک ت هتن زدبطادرف رق 9۷ وک

 ید



 ۱ ا ا

 % جایاب#يدلوا هوم و فتا و راک كبور
 اضدا هلب اقنع هلی جو یزا ع كن هدودم ءارو,تااه دو اع «دعحوم

 تم × 9 دازیلو هدازوننالوا شعوط یکی دوکو 1
 لمطنعع لبا ةا فاکو یضق كلادو یه كن هدر فاک هلو

 کچ دشاب یک اکدوشرک دا درک هکر ه وایت

 نزکرتنکو لدوک هنیفجالغوا ید هدنعارصمو موخ يه

 ةک اف رولو | مهف یسهلو |تور خطت هات رب خاش :

 ی شاو ۲لن تنساه ن فام وکیل هاش تاک دز رفت ف
 ل همر ءاته دازو ابا ەز ءاتهر ۷# . ها راو طاتتلارذ هل

 ندبکحرم هنشابعم نالوا شبوط کی هلباواوآ نوکس هدف سگ
 هداز یخدداز رلک ه .دنسنا تس هلی تقوی یک ونک ۰

 رد دوخأو یتش ندنظفا نداز نالک هدهد اف تست ی

K4 ۳۹ ۱ ۱3 مهردعم هشسجوا نشناعاو ناکره مرت % € 

 های بد وات ناب ریه ارد هیزر ط ص: هنگ غات ی ۷# ناب :

 زا ناب سهم هپ دماج ياب يارخ/عدونر یخ د ره یک دا تی الا
 هنب خا ضاح رها ندن مغل نا اون هر ل نحف تن هدودمو و اكنون شزا
 كلي هاش ینالبعتسم هکنوجرد رد اتم مسا هلق حاد *نیشب  واف

 ةمدملا دننعاوفق قيسا رواكإ# هدیزا ینودزاون مرا ادباا اه ىئ

 دادی : رونید هلن هيدا ان ی ان مرکو 0 /

 انس هکنوچب ردلعاف سا هلا eit اکو # رک

 هدماوع ناق زاکیس ۰ نکلردت نادا لع امس | هدیسکآ رکورد هنس نهم

 ' لدعب ( 0چ ی ایک و ۶ را امافزد روش هل ا

 # ع رگ ر زکر ورسیاج ت نشم ارد ای یابی تیوب

 رةیفن تادا هکنوچ دوجو طعم دادن مش ناکدخز

 لند طق دزد ر 5 , ورد لدعداد بکرا تاو دالا ی یس اکا

 زوذاک هنهاشداپ زدم روتر هراس ر داد یخدریه رواکه دنفلا د

 یدلاا Ce لوا م هرکص یدیا رفاک ر ازان مامر یدیا ررید

AY۲۰ .  سکر كعدهلاذ اعم دانیدلو تلقی  

 از تابه نیم ی هب ر دا صح بیت اب .هدنزخآ نادات
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 اک دنس داس تبب كەتا ةة وند نوشاواداب یدک هد طنا مج

 قرب )رعاش ردا لپا بةم: فلاو لّسوتفلا فلا نالوا هدا #داباداب #
 لاج اند لنمو نیاز شدپان# وتپ عوکیه دن فرح ابا داب هجره
 1 د داب دان هج نه لونج لا هدزوب, # :رادروعهم ارم

 ۱ یاس ۰ هر دم ام لوسو زاخزاج ةدلکوک دیناو اراک 6 ۸
 رد (تسب) بطل لد لاو نورد * دد زا نع رالند هر یکم ظا#راشراخ

 تیی) یناغلب اونا ِتسرابهم تک لک یاو ربا دک ر عهزا تنحم راشزاخ

 اشنازبو لاد تنجم مت نهدر کن از ۴ شازه و کر لد راخراخ
 ةف نالوا ر IR هک اءافلولک هد هام باق قلعن قلطم دمه

 د وحر شار اهلیلا# تیپ اهم طق یر یر کیا یافت رد هلاسنعم یل ازاخ
 د اڭ ۈتھ واو هاکرد ها فاکو ىع “ا هدو د نیس * اوس 2۷ رولک

 :دردولوسان ماکنهبنتسرک (تس) یدنا یک غانو نسب ی مک رونقوا

 نالوا هد انسا هت لاو ئاك ةف لدن وچو ران اه هدنخازا هب

 اروا ةد تماس لات دن و تاما دیار اشعار تن ی نکد

 os ANE Rk دان رەوا تون اغقر كنك آی م رغب 7

 ندياغفا هلبا نولو ىف كاهدو دم ¿چ نو راک ك اف د #۷ ۳

 Ta خوش نالو نیک نات غف( تب ) ظفاح هجا وج دهن

 فون هلان ۷# ارام ناوهن,ناکوت هک لدزارتص دنورب لات ۷ بوش |[
 (تح) مظفر ۆك دا4 نا هف ی یقه هزننزااهو یخ كمالو تاهدو دم ِ

 ۱ دانرف < یراک غنوا ادنکیفمدنر ۴# یراژو روبط هلانق دنک
 م شب مه # داب رف تسدز مراد دن (اتس) خیریه زن جش ننال ف

 9 ییدرد قرف ردیسراف یخدآ # هآ ٭۴ داد هاونونراوت
 یدنف چر آ3 تان نود هدر" رولک سیب

 ار غارن ىى اهل فا مازاولهک ثب «ُ ۱

 م۸ اپ هرات یک هنشانعم كاش اردد EA دو

 فان مام هم هر او هاکب از نوت ده یارپ زا تحل ةع هیاد(تس )ییاتس
 .EL يسانآكو کر دیفاضا اکر «دالضا زریدلباق لس :یعهکی اف هب

 لا "تاب رد هتشامانا نکردام هلا دی هو یش كن هوم منا هو

 كنو هتاف كن : وكاف ناد هفان ناللک هدنسناب 1 تدب ك نخ طق ی دب
۷ Ri FES OETA DS EDT oa ۸ کد 
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 ۳ | سد فو ناو اکش فردندر)ءدیدانفعق ییدلیا ذخا ند

 رلب درو رب لانبترا هنهانرتف الخ بناجو هواللجو هفاضا ی هرباتس ریش

 . ید ,یراتربطح منع لات هللا یتمر قو زافلارع تیرضحت, لوس
 | یرافح هت انیعهو یناپ واک لیفردو ,ینانسهز شرف ن نوا ایاع ملک ءالع

 رش یف ارش یخ یدردتیا ایی منی نک تابعا نالوا دونجوم بودل»
 هک تاضا هت راس موج هنعیلاضت هلا نصر نلع ترعح یراد ۱

 | فتو ھاو جردن لی ابیهیک ودنا بن کب تولد دارم
 سوت تقوأوا ۷ 9 اجد كرو هرب اک هت رج دیازتد با را

 تفالحخ هاکشرب ن ۱ شف شوره وفا ندا نام کنون

 یناتسز شراب دزونکب وب ایاز ښا نانی اغ ئ دابا تولوا ۳۷ ههاس
 یدبا یرادقم یکتا نسف هکیدیا هدینشاب طاسب و هدیدانتسپ

 عاوناو یدیا راو یوزو !نوشدا زویحو او ینا نوشرازویخوا یربنک, ناوپ ۱
 زاهد هداتشماکبهی دیاروصم نراک:ر هدنما .هفوکشررهو لکم هلبارها وب 4

 هدناتسدات دن اک بوروف ی یهاش تند ایمو بودیاطسب هناوپایروک, ئ ۰
eیدررواوا باب ایدی ۲ درصا اجر ضاب ر, نالو! لأم طاف  

 4 هدانعموا اور ې دی دلو ازارم سا اب شر ی

 ۳ هر رای كێ ودو دم هدجوم ءو :if اهویبسكيم *ِ ابا

 2 نکا ھلډ هلانزا رذچرک پچر ( تب )ین لع جشاتاوزأزج "

 هعازن لر هلو تقفاوم ,پودیاارادب ید مھ کنان ربع ل لابی
 ءان او رپ # ردهرهاط تدسانم جبس هایم تابعو ,هچار دقنوب زز ار اب

 یک ابا زازجا ین هبا یخ کن هدودءواوو یوکس ا
 درادناورپ نتخوسزا ناک 3 درا هاو رپ نانا تیبا عام لاک

 ن زنابز نام۴ ټس اهر و ږاکشوهارفو خوشو ناوچ (تېب )وبسشربم
 هج وتنعم لوأ ) روبک ید هب هيام : قا ور هش ن دن وب ۴د ھدراب هک لد هتسخ

 ریس شعم ا نافرجو نانا د نېک شل )مارا تفاط عم ,ضاث) تافتلاو
 يادنا نرسو هيسارمس نعع سداس) لرو تدافع شما دو

 ۳ # اب دایدجرهنوباو !هببیارولو هنر هردکع دا 7۳ ی

 هد ګر هیسانع»لک هایی رد مو تا داره هکبنوحب و را دید هوره

 ودر دماھتسا ت تاوا نیو ا ام اب ج امم یاد
 اپ
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 ۳ با کالا سنا یضاق ددم لوس ا

 ۱۳ هعرصو RÊ قاشوا نی

 م یکیاهدنوک ن ز دعب یدلو اح رسم هک اما یدعبا عقد هحرک آرایدلبا 1

 ۳ hs ی و 1۰ نه زوا ۲ دغو رازن اهر اه ۶ 9 هلی وب زلیدتنایمهنابلاسقاشوا ییصاحیدراررو آن خشننتبو دنا الها

 ره loi ااا ie ir نایتنعس اد شوق نعوا
 طرح هد نوساك نالو! لاق هسا وزا درب تیننمو شک« د هلان داب ادا

 امش ی دنشاب ندلج یخی داواریککد نده ید سان هلغلو ازاردنانزوزا دنا

 لو ندنزوش یک اهضبوراصی اک یار هلبارو عجب بواوامج قلخ
 رد انرهزو حالس ولردرپ هلفلوا نهاکو رحاس ایدلوا كحهدیا لتف بودیا
 ۷ هدب زلیدتا لاله دل عوج تو دیاسح هراغرب راکم اما یدغا

 | ولغوادیشجب نامز لوا نکک ی دا لوق ودنکر بدنیا فیلکت هت نیواک ق
 هجو روتکا بو دیاتوعد یا یدیشعا رارفندک اه دناتسأ وازتود رو

 ینایت جس لو او بو دیارکسعرنسو ریزو ی ودنکی حدنو دی رفیدلیا صالجا
 ۱ هدراهعطعبو ر>حیک لوسر غاهس هشت ال بو دیا هتسا زا هلبا رهاوح جاو

 ۱ رتظمو روصم رکسع یغب دنا و كن هکیدراربم اداقتعا لب وس توروتکر ار

 شفردو ینا واک شفزدو «واک شفرد ةغاسج“ لواو یدز رول زولوا
 داجتعأ Ni نا ناسا نرفدعب ان دوخ یدراردب(هجسآ ید نا واک

 هننامز یفالح هنع هللا ضد رج ترم تاه راب لک لر سرا راتتعاو

 رکسعرس یراترمضح هنعیلاعت هللا یر صاقو یبا ندعس تقولوا یدلک
 درجدزپ نالوا هرمساکارخآییادم دیده نالوا نارا هاکتخت یدیا ناربا



 نر

 بیو نیا رو تیونغوا خراب .(تنی) زن طا وبا 8 ایم وک
 دبش هاع رد نان شک هام وضخه نود یک »هام د ۲
 PO - رکاب یرجلوش ینااواکینفرد + خطا ۷

 كه, نود رف لتفاضا هد سبکیآ 9 نانوواک شف 1 د سا

 ید حورخ هنب رزوا لایک هود مفزرکنهآمانایو کدکب نر دیه| یحایم
 |ارنو دن شرک ؟ (؛تبت )یز وهرب م ارولک مدن رمش لا هدب اش عازم

 | کوب ۴# نان : واک شفرادزا نودي ضیفرکتلاف تب نف یاززیدوار

 هلبا همج» نیشو یوکس تانافو ی نارو: یورک الاد شف رد فسنلو
 قاب )رد هنسانعمېرد یرلقدن اڅ وو هنپ رلکوا زر لا

 |هیبنفرب ی مدار ) لبه یی ق ار نک لار هنسانعملعو قاف

 ) یراق دز اب ه .رزواهیلظوت نعي رفخمرسماخ )ارد یخ دنا فرد رول

 رب ند رانا جارسوزودشنک عباس ) هاته هب رحیروسینبوا داس )لاق

 هډ هتسانعم تةالع نبدکنرارهو رواک هد هنس انعم لب و دو مد ېږوس ی 1

 كنهدو دم هتشباب وین !وکسلوا ووی كز هدود ف اک ۴ یابواک گن دیورت
 منا نکرد عار کنهآ ونیزمهب ودنک نان واک عليا ەدودم نون ر

 | تبا تفرعاکر دب ورو خلد ناباواک مس هتک ا رجا دوب نه
 3 داپزب یدلیا هلکنا ي اهم هواکیجرمد 96,۳ ۰ ا
 رکنها هو اب نژوب هليا هيم ماهو یرزدصق كلواوو كن و فک دوو

 ۱ er داباهاشیو دبرف بو با ج ورخ مومنی اوزوا لا صض کر وه
 | رک ید مواک )ت اقان منح > وای دلرآ لتفیک

 ۱ اا رسام اعر لوید ید یاب یکم 3

 1 د یصاردیفانءاشداب روس دا )رواک هد هنسانعم ك شم هفات واک یخ ۵

 تاب كن هم طق ی زوّهظنو اوبدنوا دکنوچ دیک دول نوا نیم

 یر وب: رهبیکرتهنسان »مرا منو بن هلی نزد دو دع هی رولک دن

 له و روی | ذکر ایدی لاج لبا لادا هو خج ادویه

 : بن نالواروپ شم نکلر چ للغ و نم هلو جد هجرب نو یرروع,

 ۴ ود دلوا لبا دیشب هدجارمصمو لر رح مظان کت ر دیقاووذراو یب تاو
Esدولوا هنس ان ی دبا لوط نمی نادنخب هدیب رع لیا  | 

 ید ید فب زازا تی e ته ات نواب

 ۱ | بی ۱



 1 راصشاینغو دلوا هبس.ط انقم هب دا هد رول زر نول جد هد و

 ٭ داش ونو څخ شهروید + هز مش قوج یب وہح یک #۷
 يی تالو هللا هیت همت اخو یراد چ کن هدد ثم مالو كن همه هراخ# یخ
 هپ ویو بوبح تیاغ کر د يطع رپ نرو ثمر هد تکان طخ ددب ورم یخد

 ؟ناناذنغزیارآ لا ز دن ناورس ی مت یا رفادق ( تاب )ین اهر دقو ج

 ور با نتتهف فو راف مهاراجا ما فرش رد ها مال معهد شرب وب
 3و ى كنهدودم ةچچة نیش یوکس لو اوو ویعق كنون #* داشون ال ردشزبا

 دم ) یار اف زدربظنی یرلبوخ هکر درو شهر پشر دنا شکر تئالو ها
 اش ونزد تارک دک خب نازا ازم شک رد نزار نب ساک نا رم

 د قرفويد یکی ول هکنوخعردکعد رو سس ینا یسییکر 3 اتخلا

 ا ٽن كل ةعزار ةءطةود رور داش رولک هه تدر لا هعطق

 / ۷ مه نش اجر دوبقز شفروک آدما ۱ اراک نفر

 دوزاف ویذرب هدنخاطرب كنق نیا یکح هدفست تالو هل اضا# بش داخ

 ۶ واط نا ٥1ام کشم زتسوک یار ند نعال ہد ےل شو ریش نر کح ع
 و : مهر فر شیکیا هدنفا ارظایدر دیار وچ ظیاربهدنیمزندنس انک ع ةد کد تا

 ا وبق لوایدزتسوک هرزوا لاونهوب هک ش لا یدرالاص عاشو وتر ۹

 ردپ ناب یا عاربصم کت راربد شست هام a1 لواو بلش هاج

 ۲ * دانا شابامنقم نا بشن هامردنآو ۴

 ۳ رولک هدا تد كلة ءطد یبرکسیمرکب ودود 3 هاح

 هلة ءاخو یه كنون اعم ۷# یر هدلوا تب دات افت

 اف بیتا نو ةروبزمراصحب لب دحوم اب و یف كن هتم نیشو ناوک
 یعدمهرلردید ردیعما لوکحرلیض عب یعسا انس شرایط عب یعسا كعاط
 1 الو ردره طظ یا ةماغمود هذ وا ناباتیسیلصا یا اعم كش

 شادو هحرد هام نآزور هس (تس)زتد دلم ینیدلوا هده اج فول

 e دامو ماسیسهاعدغ املوا سد مه ۴# هاچ ردنا بشخت اوچ
 هاج هل عمو یھت لنهدودم هیتاو یرسک كس ۴# مایس 3 7 € <

 كهسد ازمشدلبا همجم نیشو یی لاک ش ؟رزیس !ترفا_ط یتیدلوا كىت ۱

 تسال تنا هک * تالف هام هنو مابسهامهب (تس) یدو رداتساردیما

 س هجزا # یهمدب روآرب عنعم هج رک( تاب )یر شمش ٭راکشذپ نآو

 دد
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 لادبا هي هلم نیسو .هیدپسراف جو هپ هيسراف ءار ییهتلثم ءاث نالوا
 تغاشبهدانعموب هل وا هلل و رربد جد كدسراو كنحراو تنزرا و

 رووا قالطا دهبهناخراکنو هبینام سفن كنت را هليا هیقوقء ات هقشپ ندیول رد

 ۴ داره هلی نام ردیدآ رو هش»ساقف یکیا # ا

 هک آه قوه ا كنهدود نونویهق كنهدود# م
 عارذیمرکب ندل !هرا و درب هک ردلوونم رد شمالك یلثع هناهح دلقهاسو

 تیافسوممپ زرهی هب ر لاراکرب و لۇدج شعار کحهرادربدوخاب ۱ ۱

 ارد نام هثسسر کن هیونام 2 ه.ش اط ندسو ورک ید مه شاز

 رخ لعافرون رول هک ردسوگتسرپ شا هرزوا ید تشد رز هرول ره" هفت

 ارلناینتم ارعش بکوک بتر مه ارعشلاعشا کت ریدرش لعاف ت
 هدندر كنهرو هو دقناتط ندنعیدل وا نیما هدرات بشرب ندنرشو ب

 ب وناملا ناري # دي نم یدنع لالا مالظا کو (تدب )ردراش هروب بس

 نده ندنام نک.هدنسماخ تن كن ها ةع ط5 ید ۴ 5

 یکفكنهدحوم ۳۳ دن داره < ردطاحد رقم عراضمهنسان ابا

 ردشاقن رو عشمرب هلبا لادو ین كن هدو دم همسک*یازو, نوکس كن
 نوک مدنکی عد هب ول هرهجر ساید هدر هيس 9

 یذیاهیسهدرح قر هلوا يصوت  بیکرت یلیصا هل نوکس كزاه * هدرجا

 کاو رفصو یک مثح ہا ےس رخأاو مدقتا دعيقهتسا عم دوسآ ن

 .زخەراق هدرکرترمساو حدا هد ع هکندلوا هتسا بذعم ول هرهحر باب :

J( تد )طفاح هج او رار دیا تفص هراب د ویو ر هداس هل طر هبذاح هو  

 مرخ لد نادنخ بآ نوک یم مچ تسوااب مع ییربش هک هدرج هایس :
 رواک هدنسهاحتب كن دو طو یجر ق رد ود هراق همس هکنوج تس ۱

 هلا هبسر مان ۵9 ی كالا دو ۳/1 كنارو یصق كن ەس راف .>هدرد

 نابلوا لصایدورارد هدرح درز همدآ * ا ب یراصم 1 ا نو ۱

 رد روط سم ولد سید کا ی هد یصخ Et هدرجهآ

 مدنکه کنوح ی که درح هیس هداشمو بیکرت لین وک كيە نوک م 1

 ودولرد س نوک یدکی هدنعبسا ك هرشاع ۵ ه.عط ود یاد ۱

 نیک لاض(تیب)نابلس هجا اوخرولک دل و و و

 AE a هناد یی ز دفا ا < دید نوک مک رات
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 ارت ناکه ینعع لوا) رواک ید هیاتعم کس ها ندنوب#ارمابا ردام

 ! دورتشو رطاخشپ اشکی عب ثلاث )رولو اتفغصهنامز ی )ارف>رُیاجو
 دید هاتسماخ) هنسانعم ییآ شق ینیدلوا ۵ دن لح جركمظعارُ ر عبار

 : اب «دیمز یراهاش مع هدنوکلوا زرید مزح زور هنوکی رلکدیدرو ی زور
 ایم رهو راررب و تصعحرو نذاههاعو صاخو تویک اس وبوداشود

 GSO RCN یو وا و رو

 یرلکحهدبانفد هدنکد شا" تافو نینرقلاوذ ردنکساهکر روئلوا تاو

 دید مرح لوا نوح ا عازت مطق مک لفاعرب امارات فالتخا

 رزول هدیدم تدب علقلادعبندکییچ كار خرسرب عباس)یدتیا نیت علح |

 «یرلکدید هاشم هراها اپ نععب مکبتردندلاجر مالعا نما )زل وص
 :اروسکممالقر هل وا ینیض وت بیکرت یتا هلن کس كمال داشاد##

 راق لدارز یدلوا هنسانعم دآوفلا رورمنمو لد شوخ ناکسالادسب
 ساک نورس عع داش رولک هدنشلاب تاب كن هع طف نچ ڌپ : نواوید

 جک # داشادنیدب من اک دلش نازبو هک ام )تسل لمآ بلاط و

 دودعم هحوتفم نون هکنوح نوزحییعع # داشان ۴ ام زار وزدارآ هدش

 هس وب رب مسید (تس) یاب هک نل ا تاو دالا قسامک زادیهن تاد ۱

 اشا سیف ندنس ولانعش كنغا لاجت ۱۴ یلیلیدع انابنحاریداناجریو

 ۵ 9 ردیاتکت روصر كنترا هن روصرگب ید#

 تابه هلباارو یھ كفاكو یوکس كيت ءا ی كنهبسراف .ا#زکیپ

 قرد .هدنرا اراز ندکرنشه هجو نم رک هللا دنلاک هتساسدععلکشو تروصو

 یو حس جا ردلکد ربعه تروصو لکشو تله هددیلاک هکر دندتهح وب

 یابدب ی موم یاس تروصوتّبه هدرکب هک اهاعردد ازم

 زارو یمن زه كتترا#روآ كتو ماجا هرو ۱۳۳۳ با هک و

 كنینام ۳ جز فاکو یوکس كونو صف لندیقوف او قوکیف

 قیر دباتکیهتنمهدشوفنن هسی هک ۲ هنسانعمییا اک نالوا لړ وشد

 فااتص هنامزدادب | 6 دید هیمن شن شاقن ترولص نسب >ودج(تیب)یرغف

 هثلث» «اتهدادعم ول هنسانعم یدرب و تروضهشداردلتمترمضدا د تا كرا

 هان هد هسراف تدا قحر دحرم صم هدسافو نیسحمکدتن رد اح ید كننرا لب

 دیس ول نایهزدشلوادراو یرلظفل خن خد كرا الا شمال وا عقاو هلو

 هدنوب
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 # داشناماهدرکش لا دفرحردٌهعطقوطر هجن ۰ ۽ مول

 [ دالوالوضم كي# ود # رولکهدنرشع ینا( تت )كن هعطودوید هن ه

 هحطق # لادفرح رد نطق#رولکهدناوا(تیب) تانفعطق سا یزکی و

 رد رم همه نیش حوتفم یلبقام یدنزخآ یا دیدگی دتناونع 1
 ملکتعیضام هنسانعم عشاي # ماهدرک ةطبسلا تاود الا نيسان ی
 ندرک ناالک هدننمان تاوپ كن هح طق رقد یفرکیا هدرک هکنوخ زد

 دعاوقیف هة دقوا رد یضام هرزوا یسهفیص لو هفم منا نده

 هحدقلا نم ة طلا ملا ق هغ قالام لغ راکت ربط ما فنی ده

 (ح«لصاح ) ۵ تتساسعم قفوا رعشزدر دم ندناب لاتقا ۴#داشن 3

 مشلیاداشنایآ هک دعطعقر دوا هعطق لوقم ھت هدنود لادق

 ۱ × دابا ردرومعهو هدنخرفو خرف هلرابم# ا
 هک دنسانعم نویو كرابم لبا همج«ءاخو نمط كنة ددشم ما رو نع كنا رف

 خرف زاتک * لاف نیا دز نوی هر اط مهاب ( تې )ورم اتختر فار ارد ولنوقۇد ك

 كنوکی غیا ند کیلمالاس هفرثنم دچین د ره 3 لاحدوش خزف ی

 یسیزواب شوق لوا) ردهیانهع یک اه دنب رعخرف هلو کس لنارزک اتاوزدبم

 ۷ هدنخرفال هتنساسنهمرا] ا د تاخوکن الو هذننابص تاع و رز ینا هنس ان

 ی ئالا دو یوکس كنونو یمض كن هماغو نوک نارو یم تا

 ( تبب )یا ظن جش یکه ت عخ و خرفاضیا نوچمو كرام نعرا هیمسر ء :
 هزه دابا ۴ لاح هدنخرف لاف دوب خرف هک لاسو هام نر لاف خا

 یرذخ سم“ رو عم یهو البا لادو یر صف كم" ورم هبال وم هاب

 داپآدآ دلدعبارناهج ال درک ہک دانآاب هاشداب نر راک درک( تیز

 شا دانآ هقذد ندادعم کا وب ماد و هشه یعع لوا دابآ هدشیآ ۱

 دیظعبمک هاش نع ین ) نیسو نب رذآ عع لوا) رولک ید هیابنع

 اضفو ارعا نمم: ناخ مآ شوڭا نجم منار ) كبو توغ مش
 یسارمح دلا ید دابا زاق و دایآدسا هزاره ضعب هک ردن دن

 دارید خد د ابآ مزاحم ةن دبر ولوا كتعد ىس هوا وا زاف و
 ۴ داشان زدنو رحم مه داشلدو :مرخ شلوس#

 روررمسمو داش یععهبا دو یف و یدی دشن ك نارو یم كنج ءا رخ

 دزدن زرفوا وات یم رخ زا دش تاز كلف اند شو( تن )غد ا
 قاق م ن کن
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 0 ف سه هان ییاهنسانعممدآقفان»یننهسان هیس ا بلق نایلوا
 ۱ Re لاش دهد خام میس ه ۲ رابعمامرز لزم نمادوعاضب(تب)

 ر 7 # رد تم ىد هر راطانک *

 ونو تندسسرا فاکو ,قوکب كنوئو ین ود تنم ۷ * اک

 ۱ ا لحن هتفونو رزرو قیفر هد رج کف و

 ادم اشاچ ا6تسدنازمسار ماعنافر طظ كنت( تب )قاع اوبا اید كنت هد هی دسل
 هبا فاکو قتوکس لن اونو یھ كنهيقوف ءان # لنت # قشع ؟دابآرتآ
 هوزنازا ناچ دم( كنت ندب ( تدب )یا و ۱ اید قیضهدب رعوک هژس اعم

 یک هقشبتدنون ۴ مد رکيم هراب ناب یرکیخزادکب رادنپما# كاج مد 11

 | درع هنسانعم کند وب لوا) رواکیجد هیانع«یکنانوا كت نالوا قیض

 تعنصر هت زژوا كشاقن ثلا ) لو واعب ی عب هتسب راب af : ینا )رر ید لدع

EE ۱و ی  GN۱  

 9 ام: نالوق یرلکدتا نوحا طض ربا كت ؟عبار)یکكنز راو كنترا

 بط غورۈېن ىم س داس )هرد نالو هدنسارا غ اط نعپ هوک رد ينعم سباخ) |
۱ 

 ۱ ا O 3 دز ۶ ۳ 4

 اان ىع مسان) لیدر یعع نمان) ی لعوب یی یانتخایعم عناس)منخو [
۱ 

۱ 

| 

۱ 
| 

 ا س یھ نھ یخ راص ع رات نەی رشا ( لش عدعو

 هلاشخ دب ةبشیدع رمشع ینا ) خش یعع رشع یداح ) هفورعم |
 ریس نکن ناڪ رتا هتل اها هک ن دیا عضو هرب بی رق :

 1 ۷# خارفهلوپ هغجا یخارف:یدنیدهغللوب
 لب مک كنهدودم هم ءاخو یره كن هو دم ءارو كناف* ی عارف ق

 )وب خار هکنوج ررید قلقحاو قللوب هدیکرتهکفاشکناو تصسفو تعسو
 هز رد ام هتک ء | یدنزخآر وب :فوشکمو مساوهدیبرع هک هنسانمقچاو

 دارد تسداشک شوک م دص # خانہ شر سرک ,دچیغاب نا لک (تیی)یاج ۱
ei: ۱۷# باکو ب هدنعا نفرد هردان داوس *  

peهدیکرتو یسرافوهدرلاشنا روا باکو تخلو نهاد و  
 ۳ ٭ خاسنتساارمع هسنیازمنه باب را هل ج ۴ ۱

 یرکسزوتو هه دنعسات تیبد# بابرآ دسیا تبد كن اج ابید هلج

 خاتا # یدک هدنسدابس تا تالو ططقوب لار سیده :

 و ۰

 مولع



hy 
  ۲ LR 10: RAT OEDتوس  ueهد یک و 0 ۲ ۰

 هدا یو و و وب هکر هر کاخ وک لوا و ا
 | ی رسک ننگا ناچ ناکش هدامآ ورا یعک سهاخ) رب

 : (تلث) ناس هحاوخراربد قش هن دارعوک قزال او ی تە دو دم فا

 نتفاکش داو ج ^ و شارو ھ × هزتسوم لو مزا دیمهدیش و نور د

 یک فصوو رد ردصممساو رضاع شا ندسنظف افاکش
 ییفدو نف هل تب رط هرات لسا یهاک و ( یک ف اکتش ااا

 رزاد ق اکش ننس هو الکی یخدریه راربد ف اکشن وم هان
 # غروب توله که )سا رک

 لاک لا هر ءاهو ى3 كنونوا نتوکس كند ماشو ىف یلنار # هن

 لو رتشخ و هدرا ولد هنر حول رربد هقنو هل هد هک هتسانعم

 | ۸: تر زا هرکی ی (تنی) ۍتاهرد لتس لبه رشوه اب
 ما وا ( تب )یرعف سش 96ت سد هذح ننآ ناوک رام دز تنر وبا
 | یزکی اب و # هنخر مه نا دع فاسدا تشن تالم راد رکی نا

 لاینعا ید هدرل هند نالوا, سوسو:زونلوا لایعتسا هد هنن به

 برف لوح دس هن دش هک تسخر( تد )قا نینحهجاوخروف
 نعمل نکا زدءةاو دغاک مع هنخر هدیابحالا "منت روح یاری
 ۱ اتو هود ءارو یع ص تهوع نیم خاروس * ردن رخت

 فا تس ندا هازل د هدد نع وارد ەكى موم لا

 در "رد قن ارد م لدا چا نوار ۱6 تاب دزا خرم یاب

 * یوزودوا وب کا شیپ ناب یی دنا دخت "

 شوک *(سرب) یه ریه ةوخ یف رد سبک یفنضو شیدا
 وتو او داف بارز شب وتو جد نکا مطرب دهد شنی دنادب ئاچ دنه رھ

 مادلاح :ییبداوا نیک ر فصو شیدا رولک هدنلوا تسن تاناهعطق مت

 1 کو اکر ضا ئور ود زولک هدانا تس تان هعصق ی

 1 یبزوّمط نواوید اواز ( .دشيانم واز و یا یاناود ۳۳

 هدو اق کان سس یار ی رکو رو دزو ی وز رولک هدنلوا تب كز ٤طو
 | ولروب کیا بوت ق کر اف لوب ېک مشب هایس خأتلاو مدقتلادعف رول 5

haps:4 دام ودآكازبشک ی فانمیلق کنمگا#  

 E مس جم ویترین

N ۱ ۱ 

1 



Af 

EE ۰ رو و عاب بر ت تام دن نک ۴ عاد شب کام 

 ی را ) اب ها نم لو )رول یچد, هم تب يرد

i NE د : افا بود + میار)ناراب ی بلا نرد هرونم ۰ 

 بز + ی فافا نزربک یجتدیام )اخ اجا زار# , رب ,

 تیس ب راو یازیکیا راز ار ززوک هدو هر عع ر دیکر فود اتزاز
 درس هل اف هلی دم فلا  HENAوی یف كاهدود+ « همد هاج ۱ |

 اترا هچریدظورینت لما مادو رماندنظفل ندییاخ لی هیت 1

 راو س نابنيچ :ییکددروپ رم هکنوچرواو | ثءدیمجتسجینکیدروب ره یسانهم

 یا ۳ دژ وبا ]می سن دو نره ی هدیز ان وب بویهادوت

 ر ار چاپ ریلدږپ( تیب )انالوم ترنج یدنلق هراعتسا نسا نعموکمز زره
 دب کری بفصو ۷« ناریک دات زا ز یک تسینوا هدام #دسازفم

 اوما د عطف ورد فال نیک وکو زدهنس اعم یفاعا هد_دزو لاعو ۱

 ټي ی ی 9 و نزیدک ست , eر نب 3

 5 دب) فا یفیرواک دزو هلب را رف كونو كە ار هرزوا

 دو : فا سفخ يس کوت نوح ٭ دو فال ناو تکوت زا کات

 ۱ ن در ناسکه ادای نالوایراوظازرط#
eê,فوم  rنیوی کپ  oteوف ہو ترک كن  

 ۵ زد e میم ورم لات مرن tN یب ظذ رم رم ید ناو

 اب رع ف 6 هدماوع نابم یظفل ات بڪڪ .خوبرد رز ] تعلق

 1 »زد 4ا .دیجراو یا کک یک دطلغاما رونقوا

 AF ¥ ىاكشىدلواىراب لی ېددږیگ سمی

 یاس یبا هدماموب هلا یاکو یھت .AY a یسراف ےچ٭ اح

 زا یکیات (تبب )ییاعلاوباراریدقوتشمو قورح هدي - رغ هک نر لواردروکد م
 ۱ راد هک هجا یاب ۴# لاج . مزاسریص تيجو نماد تمعو درد موعه

 ۱ ٽن دور eli هتشک (تس) هلو رار دیا ەدنىكبو هدنکبا

 یەم لوا روک ید هباضعمشب لاخ هقشب ندیکنآوب 3 لاح مرمص نیتساو

 سم ا حایصضابب نم 2 وا هد رعهک تح تچ



 M2 1 6۳ تست سمنان تا ی

 رو ست یوم :rer 1۳۳۳1۳۳ زا
 | نع ردردصم هرز روا یسهغیص زما ندا ندت :زادش دوغ ان نتشا

 ۱ ید ی ټکر فصوو طاح عاو رولکد فتا تعد مهوو غز خد مه نا

 اترا ناک و نظم هاد ءاخو ینه كن؛دودم ءار E *٭*رر

 هک اع نان چ دراد قسود نودرک خرج لعاب خاژمرادن (تنی)یا

 روک دمت سانت هاو مد ی تو دشت لو
 ی دنلق هجرت هلببسح یوبش دکر نکل ردا ید دنا

nif 4۷# دوه تدخر رولتیدقدروخ هاست حق #  

 بانان مف كنولو توک كنازو یر دلدل اوو كن ذج: اخ ۴ نرو
 زدنکشوکز وکم ارن هدشناو زر ) ردنشدودتنااپن ها نامش کرد چرت ٤

 EL EAE aE SE هات ناب

 ماما نات راس رها سا یرقان عنہ ذ هفوکرهظ هکر دروظن
 هزات ۷ رفآو اس هخل ابع بو دبا اش اتو ریش تولک نابعتبو

 یاو لح هدنساترولوا عاب دنده لرضق و کز دبا لاوسهراسب
 لا نا ی هسرب ۇق یشاطلو هست رک م شموف ار هسضومرب بار ۳

 یرولب هنسوک یزیغن دنس لح لوا کید نابع خوب درولو آمده هر
 بونا یرامسندرصق ئالان هاش نابعتهدکد د زات هسک یرمغ ندنب راق ۰

 یدلوا لثه بر بول وازوهشم هدقلخ نایهانناکح ول یک ییدلنا كال

 رغاش ید زدبا ترامس هاش نام نیک ۴یدلوا ئالبا هکناهدناهخ (تد
 هر دد صدنک کن اوت ین ٭ شدایف ار هکناکن نوور وز فتو

 هلا از یضق كن هدو دغ د دلش مو یر نک ك نونو كنيت ان ٣

 یصایدتبااب یر رادس تزابج وز زود ەق ههاشنابغژهکیدا رامعمداتس ر

 يريز# مور روښکز یزو | مانتبسه (یونشم)مماظن طن شیدا ندنلسفم
 یسنماس# راک نیرمشو تسد ترحو كاج »۴# .موه دزاس كشر 3 ۱

 ردستفل حد ی دوت هرزوا نون كوم هدنون # را |
JR 1قدهتسحو تل  SES HEEE 

 نیسحو قو ر (تبب) یم طار تف ا طو نسخو تیز یعع#قنور
 رپ EY نا هند کز هفشآمز" کد ناهح كشریار

 ير تھر یارب ۹4 مه دام اساس
۳۰ 



۳ mags 

 و دش اف اف اماو ښی مسا هربخرو قزر یه نماز ۱

 ناس لرب ره ةي نوحإ هراس هدش#زارد خا تشارفیوسرهب(تیپ) ۱

 رز لب (ت )ر دراو بلالد هدرعوا ۴ د رز لهز هس 2 قسداری ز لارید ۱

 ۱ , ژوز کلش ثنروف اک ردلج رب هرب زیننکم دنیشتآقوهآ هکنوج زد :

 ا ا نان ر ددد ندندنفل هربا هر یر ردپشز كنم ۱

 ایی لات نغفل هدودع ۳ رو 9 گ ۳ تام چ نی ند انش

 اندم هلن زس i> 6 کیو یوکش كناهوی مد ین ان ندنمه 1

E:هر ند ميهوب دود نادر ههر کیا باش  es 

aj << E>کانن  SEDE10 لا 0۹ غار  

 ےک

 زد نع هکینمغاز و اواز دی د جه دبع هک غ لشو ایک ها هپ همیسرءاهو :

 امد ع هکی و یعسرهاهو یر ك بارو كهپ و ما هرب ر ارد لڅ ۱

fr 

 را زاواو هایی یاب )رفیس تیام كنان لوا) روک د هبان مو هط دار

 هاا آو م نو نان یجب عار ) مالک طابتراو لانو ال فو لاج ملت لات )
 لاب یم میاس)دصو مرضیعع سواس) ما چا رسییحب نیماخ) !ونو

 7 او و لاد :كجاغا ىو اشو لامن ىە هليا هم مداح »یاب

 طب 1 iL × ەز هب وزو قید هلاغزب هع)ع واز ی #

 1 هادرنارع کی کت نلنها خار نزوب,لرا هج یا زو ىع كل هدحوم 14

 ۴ ا لر تضق يوکم ددوو د دوج, یابن پاو نهج نیخآ ادرکوج

 ی به نالو نانهدو دم چھ نیخو ینوکس کان مچی ازو نیم کل هايج وم

 درب لج لتس انوا ردو ! اج یدیدشاون نقی كار هداتعء ھل ږد لج

 1( تد نهد اززم ا یراکد يدرب ج رب هنچ رب ی دچ مک هزار دوز, چ رب

 دھر وب < ربا اریرت 2 اوت یبرک ن درو کبری نو میت تفآ

۳ 

 ۱ ۳ Kel 2 ۷ خاشودزونب و + یدریهنویف یداوا رزق وک 2

 تكنونو صف کناف (E ۇش كاس وی رتب میوی ةیسراف شاکی وک

 باس وک ل ايساف ءاناهنعنص هءافرا رق هد هد یا نوا رق هل لا دو یوکس

 :a ثرف هدد کارون زود کرہ رد یاس جادو # خاشاردر اجد

 [ دعوی !ییعهلغلو اب اة مرانه نايه یب که دذحرش لږ تبیسبقاب

 | ا4د مه ندیسانشیدلوا یک 15

۱ 

: 

 ۱ ۳ اکهدنسانشو ؛دټښ اش یقالبقتس هدکیلیکیا هنحاتعم ناح ان ردردصم

 اھم

 رادنن



۱۹3 

 یک رن انعدصو یا وی نبی قلبا نآ

 ۱ 4 عطق ود هل ان کن # رولک وشال تا كن هعطدوب هدلاح یاد

 طفل نیو ۳۳ هجوم ءاپ یکم دنلوا یدک هدنربخاتیب كن هنسدا
 یقععلصاح )۱ ۷ عملا هعسل هددنزو یافتن ی ادا

 ۳ خانتنتسا ب هسص ۽ ج < ا ی هعطد نالوا هدنشفح اخف

 اه خاش یک كا ه یدلوا لاهن لاپ لعت انا, ر

 نصع ودسرع هلا مالو یف لب هدودم ءاهو ېږتسک كنون # ۱

 ۷ دروآ "ابد یا دوس تان یاش اهن (تبی)یمعیصخازررم. هيا

 AAR هک ۳ نیکرتسف ید ٭دروا اراب کا ىو قشع لاهنرخ ۰

 اون هبا نیم نا ف هدو ده دمج*نیش ۷ جاش ۴ رار دا لان هاتف
 زادة وز "لک خاش متسد تشک( تہب )ثیابغالع هنسانعم نصغ یک روکذپ

 یکیانواخابش هعشب ندنوپ ۷# مرمر سرا تسدیموت غاب راکدان # اغا
 یک لاخرف قان )رولکوبدزونب وب هدینسیناتتبب تان هع طة وب لو )زولک ید هیات
 أ كند هراب هران زرد څخ خاش خاب اثم هنس انعم پر ۳

 ا كراو نەص یا کو بارش حد ی هک < عبازر ر ۴

 هللا هغ د وخان لقد ندلحا و را شا و داب بوزود حدو نوزوم ندر وذ

  هناخفشس هاش د: رزوآ هک رد نوزو !سهاخ)یردثید جاش هب ها ارم فرظر#

 رند EERE 2 سداس )راو د ید بسر دوزی ۳ کا راردب

 رهن بعشذم ادراک سم نا ان )یکادب هر ع لد هنجو لا ندنشاب زود ۱

 نادتات رطعنالوا وشوخ را )تال هوک و ناعم هک عسان ) هتشانهمرتخ

 یگ ی نه ایا زاید هقور طعمه هور :یرافدب وڌ نلانشاو دابزآ

 كد هر زاوا هراق مرت نذو اروتواهک قانا رشعیآن ) یککوکیا یبولمناونحسا

 لرید خاشیخد هب زنش ج وز هلبابالک هدالّضفلا دیوم یکلجد هد
 ¥ ون هد هژاد روند و هع ارب

iلوا )ردعوت کیا مان هلا فاکو نوک كنار یفف نجوم ءاب  

 نزا شوهر اندر درس نادر( )دروس ید هوش ےک تنردیغاربےعآ
 ردنغاربب نمز تاسو هقوکش ۳9 #راکدر ؟ تفز م تسد زتفد یقرو |

 لر نا ردناو# ت غا دراقنمرد كنز شوخ نر یل بلب ( تیب )ظءاح هچاوخ

 هعشب ندنوب رار د قزو هدب رخهعون یکیاون# تشا دراز یاه شو او 1

 تا ۱

۱ 
۱ 



۰ ۹4۸ 

 ۲ زا#هدانعمو نزو هژرا دش ما رولک هدّیحو دن هرزوا ساب فالخ

 ۰ ۰ خاب ىع كس ند یبال یت ەن روا ئاك زک#
 ۱ و كن هد ید مال ندییال.هکنوچ رد مو داضا ,.تیکر #,كس ندسال

 هفروا تاناناوبج لاثماو لافچو ك وک لبر بیک كن هدود# هیت ءاب و
 | دحوم هاب و ننه كن هنس همروا ب وک هدب ر هتسانع»یسهمولواو
 ود كب قاس نوس هزره نمد نتەکەدوهج ینگ هدسرفلا عج لرد حانب

 5 هدنفباس ترب كن هدطق کب قرفوبډ, كن ر وک۴ كنس # ردرو ذم

 1 # رک هغافر هغوازوجو | یدیناکیاش#

 اکو ینوکس كن دن مت بو یمن كن هدو د۶ "مهم نیش 3 یناکداش

 ک قالو و نازوچ وا هلبتمک كنهدودس«نونو ي كن هدودم هیسراف
 نوح رد هیس هڪ ءا یکهدنرخآ راد ,تعدوو اجرو هغافر هدس رع

 ادنهدنا لپ اضفت .دولک ناکیاش مک هدنییناث توب کن همدم ی با یی
 طومصم هلی را هبه* ان هم" نیغو كنهدودم ءاتو كنار * هدافر #۴

 ۳ د«حالک هلو لغو دن مک هتسلو ال اسلاشح#
 رارید نینسو حالک هلم كفاك هدب رغکه تسولالغو ول ۴# لایس:لشخ
 | تب و ناز د» ط3 یرب یالاوب د وروق تدج مکن > ریرفیصوت بکر هدنلصا

 اید لب او ۾ هيا هدب اتغح ر ارب ؛دماعوهنسهدب رده هلی لاس رراکهدنلوا

 *an: X نیهچآیایب مق چااکپ هر تاج ٍ

 هک دف یم طوف یرندغمنکل وډ هچنرتو بنت هدادب عارب
 ةنآ ههرصااک ی دلداتراشا ةة دلو ایذهنمو ی كيا هه ۱

 ita 3 انفاب یل كامارکی بابل
 هد هیمالسا دالب ةفاک هکلب هد زم دال كشب رع it كلا هلا دم
 یدعلوا لصف نک هلماسمنالوا هی یسراف هلررشح یعورشو ترهش

 . ردهول عم ندراةبسام هعطق رک ( هع : )یدنلوا هلا-+ماتهذ تارطان نامه

 ٭ خادسنتسا نکب و یاخ اضرکشوج اخرد هوطق# ۱
 ra كنيلوا همط یاس # اخرد هعط

 "یچنیچ رکشردینی ؟رتتفصو * اخرکش# هبکرل ا تاو دالا ق قبش اکر سهییشت
 ىرةيففكن هود دوخ اب هددشم فاکو كن کلا هم »نیش رکش ارب ز هنتسادعع

 ٭ شکوب ترازو یوزار رک (عارصم )هنس انعم دنقورکش فورعم هلباارو

1 



 7۳ افا یاب نقمنیتلوایافاط# ی
 لبا نونو یف تن هقوف نو ینوکس نانو ی نو اون × نا
 ؟یزوک (تس) ناس هاو زد رده مع هنس اتع م اوو

 ۷۴ تتفاو ها ناف مینا a ت ذا ىح هار ع ری شش ید تج نش 3 ۱

 ۰ * اضوا هشکاندزکاو هاباراکتآ #9
 ده هنساتعد تابا هربت ارد رد ڪم زد ھم ندرک

 كن هاتوا خواو هکنوخ زولک هددنسانعم نادنرکثارخو تاب نا

 هکر لا تاو دالا ءا ی قسم لغ هتان قجأ ظفلاو هل تب
 یذخا اما لاو اتو ةة اطل هدانعم ؤا ن و ڪک نم اما بھ

 زد اۋ ک اهدا حاضیا اندی قس ۲ كعا یعع ندرک برا 2

 :alt عمه هنجو ازوک ید مش خوک #

 یاد) یغوزب وق 7 انعم یکنا رد تقاضا یک رت * مشی

 کرت هیانعم یکی اوټ رازبڈ عهد عقب ها وازوک ین ناهنر ظن ی
 SUT نناتیاتعمرد زن هاخ راربوت اعلان هدش رعو را ا

 یسنییکرت یا داعم ۷ دنتک اه یمشچهشوک کاوه ۷ دننک بوکس تر ا ۱

 br هس زاغ درخحاب كن بارع فا ۵ وک ههکنوجح زدگی د : غ اجب نو

 ودزوک مشج ابغا الا لوا ف ORA هلوفس و قجوب هلی

 ؛قاضا نیک ال نیل زر رول هدن )وا تان كن هه طق یادی یمرک

 با دمسهیازو یوکس تاومو یه كان بیتی غ هکنووت زدی م
 | نک زد راو دن رج هدنیبکرت نی ءاز هدنر و صوبا لود ا ډان قار ؤک
 CEREN AEA هب هلوا هیفرع تفبقحیب وا یواز زوک

 “حالا اد هیات رول دندن رکن ی

 رد رالف ۰ رز هک كن هیسراف فاکو ی زس کس كنون ودل ندب رل

 ۱ »۴ رب د حات لاو رظد هدا رع  یکع كس ناس | فو ناز 1

 a امام ید ناحل نکس یدتید هر یچ وق# ۱

 مهار ر ناكەم ەك ر : فصو هدنلاصا مام نع ۴ نيج ننه

 ۱ ك هدو دمه سراف مج نيج رولک هدننمان تس كن هع طف ینرب زوتوا وید زوب
 ۱ ۵ قره یخ و

 قالبفتسعاریز رولکهدنسداس تان ك هک و و ۷۳



۲۹ 

 ۱ د ر وعش كنهرو نکل زرد حانفم و هت ساتعماز خانا یی / ۲ دیاک

 0 د هنلخ هببسزاف یاز هد مزسل صد ریال دب یبا یا فا

 هرات نالوا ره ظل هد نبر نکل ردسالوا عفاو كند هلا ليه

 رد رو ڪضا زء ودد یرب د اک یتعب دیک نانو ىظذل كن دم

 ۱ ٭ هللا حسب ادخ مائاب 4لءا یدآ ی رکن *

 ۰ ابض)ا نادا هدو دم هرج وم ءا 4 دوج هللا مسب یعع # ادد ماتا

 نفع طق یمدرد قررف وب د دآ ءمان هتبکرلا تاودالاق قبس اک
 د هوا ناب لب 4 هو واد یر ls زواک 9

 ۳ ۷ ج افت تاكا نیما مد مدر وخ
 )نوح EN حا ۱ تاكا هدب رع ردنداتسا سکوت »۷« مدروخ بیس

 > طاع مدروخ رولک دندان تو زاید ی ويدا ا توس

 دیک هدن_رساع ِتس لر ههلاث ۵ تیوطو ند روخ«یرد-صم رددحو

 ۱ ۷ زولندعمالوهددبات هب هنسد نایلراب

 یردصم هنسانعم خو لعتتعو معال هدست رعردل عاف مسا ٭ هدأت

 يزن ڪص ین هدو د ؟هدح وم ءا و یف فن ہدود م ؟هیف ود نو

 غا ناعلو كمري و ایضو هلعش هک د ظذ ندی ات هليا نونو لادو
 درد هني رابنعع کو و كمرو کح تقاطو قسهردزفو قمزقو

 حایضف مه ندید اتغا رج نازیا معو 9
e13 تان هدو دهم یازو ییرتسک كن هدودع گرم ه شنا رج نازی ا  

 ر د حاب صم هلا ےعرسکە دب ع رد هثسانعم عاردع قزولوا تکرم هان وز

 سو و عارحشعاب دب ریکناه> كنه رفو هدن روعش تنهرف ۳0
| 

 یدنلد هچیر هلبسسح یعوینهدیکرت ردیسزاف ید عارح# زدروک.ذم

 #3 راو الال جخدو كع یسانعم ط3

 افا تسو نئوکش كنون و ی a دة كوو او رک یی ءا **كنع

HSررید ن نزح و لا قك هدحوم ءاب یکیا هدس لع ۷۲  

 e ۷# حارا قمی کمار دش ون ید ندرک داش
 م

 ۳ ۹ حافاو من هدسرع رد: ڪڪ ره ار دص ۴ ندنکداش

 و تا كن هعدار ٤ظط ولد لاتحرفو ر و زسه ی٣ داش ۵ دوج

 رول کک اتد كنهسعطق یمدب ییرکب و: لا ندرکی درک

 اص
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 لسنعرح ید هک ات دن هدیسر رشا شب # راذڪڪو تشک«.

 #دوب بلاط ناص نیر # دوب بلاغوچورپ شیاهتشا × هبندوپ هد

 روک ذمدنخرح یدک هلا جلو یوکس كنونو ا وو تار جم
 ۱ ٭ یشکلد ےظنوب داب زو یهو ا

 هدنحرش هحاسد زحاوا مکحهش رد ضو نع ثزو و ی ۱

 ٭ شکل ۴ دک هدنرشع ثلاث تبب كنا هجان دا # ملنذ# یر
 ید نا هدنحش یف je ڭا هئ اب ياھ .نیکچ لک و ڪک

 Kn هتکنوعط دەس یی هلو جانم ا

 انا ب را نی جو ننوکس كنونو یخ كنيس داد
 یردضم ردلوعفم سا رواک هدونسانعم هب را بح اصو هننانعدن شال

 قیق درسردتیکرت یصو+ سن فوز ¥ عط ٭رد طفل نده
 ےس یر گهدنحرش هعدا ار ناوشع وز قم EAS ارت ز 7 نم ید

EEEردعولعم ندعسام هه طاق رم ی  

A٭ حایصوح نازو ر 8با ارڊ احرد هطق الا  

 وید وک رپ یدک دنح رش یون ءالوا هم طق قالب ۷ احردهع

 أ هجوتفه هد.> وم ءا یکهدنلوا رولک هدنسداس تس كن هعطق تی رکسق 7

 هطبسات اود2 ی قام لعو دنبال ها رع نوا تناغ 1

 كناف# نازورف * هيکرلاتاودال"ین قبساحییع رادلطب ر تادا#* نسا
 هد رخ ارتاح رها ندنظل نتخورف هلبا هج یا زو یر ەم ك هدو ار

 ا هدنزو رف که رد هزشانعءلعتسعو قا رب ردلع اف سا هل قالا نونو«
 نادا ۴ وج۴ رولک هد نعباز تس نا هعءطقیهنشب زووا ود یصار

 ییعع لصاح )ضفورعد ٭جابص × هکرلاتاودال ق قسلام ۰ لیع ردهب

 رد هعطق هدنفح اح فرح نالوا لیعتشم لد و یک ا ۰

 / : ۷# ح اتو ةر هبا تک یدلوای 421#,

 هدشزو لاعف هلا دش هدس رع ردلعاف ین تاک هد ۰

 رد رل-_لمْل ندوش کج دوخاب ندیاشک ؛یرادبض» دود تسع 4

 . ردطوبضم هلبا هیسراففاکه دب روعش كنهرفردس ع نالو ارو شم یناک ك
 ۴ حاتعمو كنز م هدر كج هبدارخاناید # نر

 8 ا: فا صو ینوکس كونو ىزا كن هانا یازو كىي ك
3 
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 بک ن غورو تیز نغ و رو هداس نفود ال ) رد هدعاق یوا
 ادا  نعورو نم“ هیهداس نور هدنسرع هک اماف) ررید زول نغورو

 د كوچا برج نارد نفور هنس هل هدیسراف زاید زول نهد
 انان ےکجرد دنسن نالوا ولنموسد هک و لغاپ هلپاهدحوم ءاب و ینوکس كنارو
 ید رع ٩۳ دژرا(یم شدنار نمکع اتد: تم نیربش رح( تپ )

 دزو وا هدر کا هکر د هکذخ و: سرا عرب هدناسدا دوجو هلا ار ۱

 ۵ ۱۴ دزو هب ناب ما رب وق هیند#۴
 | ۵ مز ءاهو نه ك î ءاب و ۆك لو و لوک كلاد ۴# درد

 داوا لامعتسا هدناوبخ رئاسو تاو نویفو یزوق هنسانعم قرب وف اقلطم
 اب وب هاکو کو لرید بذ هنلب وطهیلا هنیرّودم هد رعنکبل

 هود ناونش یی (تس) اعلا وبا ازارید هبند هل عب رط هرایعتیلا

 اجود ءاب ۴چ ۷۴ت سدزا نیمه تاد هرذ درد یار, # هدمراع تخ

 رند مه هدس رع هک یغاب 2۱ هلبا اهراهظاویرسک كن هدودس

 ونو ىر تد كلا ذوو كلن هیسراف یاز# حدز # رارید هدهنغاد قر وقو |
 اردنا دون ره»(تس) نناسعلا و ها روک نم درب ع٤ هلا محو ۳۳ ۱

 تو شم :عمشو دز کج نآددنمدرد ۸ دززا ۱ كلف هک ار ناه>مر |
 ) × جرآ نوک شاو دنسب هنفوک ۱

 .i هل صد كن هبق وفءاو یوکس ن اف ی كن هدو دم اک هتفوک

 هد کتا شاک ودا یند-_ههنوساوا هنمرولوا هره. هنساتعمشاکود | 7

 هن نانارهتفوک ۷ شابموکنمهرغشرپ هتفوک (تبب)یدع محشر دهاعط
 بم ادم لکود اقلط هک نتفوک یرد ص ہرد ]وفم منا ۴# تشافوک
 شوک *٭*ر داماش هنلادماو هة افومقو هک کود هددهرخ و هککود هدنا وه ۱

 وا ا٥ طم هلبا هیقوههاتو نتوکس كن: چ2 نیغ یم ك هدو دم هبسراف فاک |
 انعم هدیب ینوسبآوا هدروّیطنونسلوا ہللا اوين وسلو ا شاوا دنا ا

 مو رو دنغ رج یدهرادنم:ول و طا۴ :

 نوکسكنوئو ى كن هم نیغو نوک كن ارو یعخث لوج#دنغرج

 ربصع هد رع رریدیدحوزو 2مورو فک ارك هکر ابتعولم ها ا هعق هلی

 واو نافغارح یگ ۵ لر رم رد] وقنم جد هلسراو محو هدساسنعم ۱

 اورا ز رازاب رد هتفر یا سوز (یونتم)ینادلاوبا هلو !یانعم ندشلوا

E 



 ۷ یا رک «هدیدو مراد .یدرد یا زو شتون و راد یښع( ی

 مر ۷# ينام زدی درد درد جو یدرد * زوسلاع قنع قشج هج هج

 ودر راج یھ( ۷ چرم ر در نده حس | هرزوا یانی نی

 | ندير طلا تارا ف قیسم لع دین تادا حوت مچ
 , ندالحا »نامه دولا ةت لوا تدا ٹا هع ی :یارف ییا ی

 وو TOTP هینافام همت مد :

 ےھ هد .دبصر مُمما تك رو زدر اج هددهسلوا رسمت ىذا م

 مه نم قزد 4 نم لع قال ی او اد
 : ۲ رد قی دابا لت نوش وزا 8 مارو هر او ۱

 زور ا همسر ياهو ارا هج رن و, كن :lett تاما

 زرد د طاو هزابا هلنا همه جک انو اطا هک ددیکرت هلو

 : تاچ راباهک رز دول یدک بخدا ی از رجب

 رلیدایا رکن رو اره ی روک ارد ط زب فش ملا هه ین ارو ر مزود
 | دنک هرابمر :Sa رک اهج ع باب .((یفب اب )یراب رش ینو مات ورکا ی: شر

 يا شی وخ خراب رزو توغاب وج كازا دک راپا بغزپ 0 ۱
 نم لو )رو کند هاست شی هزای هغښب ندن وپ دن هری جرمرک ب دو

 1 یرلفدقا ط هب رالوخرلت روغ تان )تر»دقو تو 5 یک نا )ی ی ؟را للت

 نوا كدت تمالع هدعیف تامز عبار) یعابلوق ندنلاشما لاو وف

 حج حب سماخ)ینالوف یراق ده رط راو کم شب دشمن و نو
 زا مو جنوب نه فو نود و

 4 لادو ینوک-سا تنور عو لوا و یک كن م حاد ار

 مورو ردنالوا هدسنیح تیالو یسالعا زن سگی ا

 هلی ارفص رع و ترازج عقاد رل هزات یرکج ناول وا یک ۶
 | یتد# ثوار # رار دیا لاتا ەد رەپ راسا له سر او نداودریت

 : یدنلق هر هلرتسخ یعویش هر بنرکحو ماکت ن ۳۹ ردب

 رو کس ذم دنوار عع هلبا میجو شوک دوو ی

 رد هتسولخب برج نغور خای# و
 قطب نورو یف 9۳ هبمعق+ نبغو ئم کت « )۳ ءاز # ن 0

 رکذ اوم هنعلوص# یر کک ات ARS LAL رب
8 
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 ETS YE هدمتسوم 2 لات

 نلیدج هدر نصا اک اکر زبد جن یعص توئوط نادال ا

 وز «یدالربخ کر دتلعرب ندنرالع قعتربف هدالصع هزا تاد

 ۱ ۴ نلبس نانا ماک زی واو کر ش ۷
 نو و اکانت فتو لکرس

 "ات زاغول ی ارت اتم را راست ردن)عر «د عاق درد یروفش
 کرولک هدناوا تان كنه طف خد یارک ورد سا مس ۾ ودلردکعډ
 و بدر ظاهرا دات زوبر عة ود زانو

 ۸ EEE شا هردو e عزا رک لماکز
 ر هد رظرواژ اره اظهدندوحو ناو: دونات اش ایا نبش وراد

 او هور و ممخیرخدابم(تبب )یر د نعش رز لمدو
 ۲ nk کشد نهدر شرک و کر ۱ شامآزرگن تنفس

 رو کوآ لبا هسا یتف كنانو کس كالر او یک نیس فرم
 2 دار تط فر شاه ناب کت لر مه ار دلاس هد رغ
 1 هرکی ك نونو یخ :نلندنسزاف تفاکو یرسک كالتس ۷# ریکس# هشاکزاسب
 و هردصا شعب دین هو هتسانمندرکسارت ی ده لاح ی ع و
 : ۱ ورو رڈر دنت ماهر زو ایش وص ها ندنظع] نزد کشک نخ
 7 *جوکراو و ی ماش رسد 3 "ندنالب دا لار هز لوس
 رم 7 ر واک ةن عارصمد ردا i وح ردو کر ۷ یسد رد
 ۳ تلاد # زا 38 وله بو نیت نا دتعطق ین 3 یخرکب ود
 ان راتک هک حوک اار ی تنددودموآ وو ورکس كند نیو
 ماد رح ر ناوک دیلو#دتفادمشب ناتا ننکع(تس )ىزا ئالا
 یافت دتالعوادو یر ۳ كب ءاحو ته وق تابات
 ء E مره( تبت )یر وتازاو عفو لواردزاو تل جو هی e :یلصاح
 نا یاب ٭ بقا ناساوت مرع ردق ناو د هخر ره هشدار . ول حرج
 ۳ 10 رک زر :هدحت كلمات قف
 زود فن و 9 نر وتش درا ڪات درب زا کادر

۳ 

 بلد ۳ ۰ دم رم همت یر تشخ درد 1

 وز سرعت س ر جزو تنم یم هالا نوک او بیم د

۳ 



۹۹ 

 ال لدوردخ هد رع ندصوصم یصور صوصح هناب وبن هک

 ینا )شوروزرطیمع لوا )راربدهویش د هبات عم ترد هعشت ندیو ۲

 زمهییعک عیار) اب زو نسج عع ثلان) بتوخ روطو كتلع نع

 نارمادزان ید جو توک كنونو یفش كەد نيغ * ع تذرعمو

 هدهتسانعدلاوح هح الا عاونب و هنسنعم هناک زانتکرح رح هفشب ندیو اش

 هولحزان EOE تس نن هرات هعطق یحردشسراب یخد # زا رر
 یا هجرت هل. یوی اا هدیکرت نک یدک

 مکا !لوغ نم ید !جاص نجم وید ,ةوج# ا 1

 یک ن دودنم les نیغو ینوکس كب ارو ی بو۴ لوخ

 شب هع ند وب رربد رشک دوج دیس رع ۸ کوک یم یعع هلی م)

 . نابوخ طخ ییعع یا ) بات یە لوا )ردراو ید ین دش اا

 هرعذو هع نعم سماخ ) یرخو طاسشن مع عب دار ) زا و نیم آ

 ٭ کش یه ید نک NA ا

 یفاهدت رع رک هثسانعم ملکوبهیانوو یرمسک كتهدودم هیسراف میچ # نی

 ی مدرک لدب ناعا هحمابسرت فاز نیم( تبب) رعاش زار

 ردراویتدیسانعم چ وا هة شب ندنوبا تد اس دص یا نوخ, و

 تلا )رد ظل نص ی رم هک ت کلم مسا ینا ) باوصو تسار قع لوا

 نکش # یکنیج نه رولوا یی کر On Rati ندنظفل ندب
 Een كفاکو یرسک كەچ نی ی

 (تسن ).لب عاجسا لاکر ارد هداج نکشو یار نکش الثم رد هرس ان

 فز تشک نازا تن ک ۷ شم شتر تک عین
 یزرنویدنت عع لوا ) رولک ید هبان»«یدب نکش هغ: ندنو* شن

 تکو کی نهییعع لاب ( ند اخو ندروخ عم ینأت )بضارعا

 اناردتالو مانسدابس ) هم .دیورکم ی سماخ) لوصا یع# عیاب ( کش

 Er )ردب ورم هلبا فاک نوک, سو نیس 2 هدالضقلا دب وم هدانعمو

 محو فو ؟س كونو یتف كفاکو یرمسک ك نهم نیش # مینیکش#*دورسو نی

 مينکشزوسک(تیب)ورسمخریم اقلطم یکروک دم نيچ رد هنسانعم کوب ۱

 ردراو ید یسانعم ترد هقشب ندنوب# شد امزابهعمرکز سکر # سدنامز

 دید اب عوار )لب اتو تنم یوم دم تک ۱

3 



۱۰ 

 ۱ ۱ ر۴ ع ردرفا سم جاد قب راع

 اماو تیراع یم لوا )رد هیانعمتردزم ت هت تر ءاھوز سو او ۴# چ
 ا٥4 و رذانس یی یا ) هتسانعمتب راعراد رارید تنا قارش راند

 اریسک دشابن٭ مب مشابهاخ زدنا هک ( ترب )یو دف میکح
 ولع هڅو | لدن ن دانم نالو اه دلو عازنصمهیانعم یکی وب# عرجه

 هکنوج ردلکد فخ یخد ت سانم یدناوا طاعساواوو ه,عهر ءاھ
 )اهرفاسم ارش تمافاتدم یندمهرواوا نك ا للف هد! ینیدراو
 رها کیاهدندارپزرارید جبس هبا رندا ز عش لزا تدیم اتو رادو کس: نوا [

 وک ب یاد یر ثکممو رتا موو تاهذ موب ردنوکج وا یربکداو
 وادلب وب نوک دب دغ ویساردعوبا یساسا كماوعاورو من + و
 زاو لو ا نوک شب ان د هناکرد کم موب نو س: هقش ب ن دباهذ موبو بال وب
 اب هد ون هتک تر دانم یلوا کیاروک ذم هد ءاز دم نکا هاوارفاو 12و آهک تاناویح هاک ارجع عبار) هلوا شعوا ۵ ارآذت ندک اش اخو ± نگر ناخ یرلکدتنا كن ران را هیات غاب ق نانو زار ا تدتنوا تب وئزوربیسکر# عارصم دات راشا هحا وخ هنوعص وب
 |9 < #نیرسیربقاروا قمی هجوا# ردرآومت
 اا رک ( تت ) یرمصتعرارید ید نورس هلیعم نهرو دام ءار هدا تعم اکیاو ورارید ن رش ننسي ر علص كناویحاب راج ره یمه دش نیز رب ار صاف بنر نشت نب رتشنآ ناکمارآ نی زوخب (تب )یرالاستتفوخ الزر د نانا یانتفح لضالاق هوا ظفل وب زاید هججوا هدسیکرت اکا یر قاروا كاتا هلبانونو ئر سک نه دو دم ارو یم کیس ٭ نرس
 روک ذم نب ر یعب مجو نوک ولو یرسک نهبج»نرغ# جک ۱ ۰ خویش زانو حشو جم یرخاص# ۱ نرغال نارکتب و نورس برف نازک ٭ هت وآ ناکزا یدیدنزکر ه
 نزهدودم دج نیش هوش # عح شر دنراد اد همه یزو نساو ناوک ندارن( تدب )یر تمس ی ظل یکی اور اضوادوک د ھنر یک و نکس یوزر یرسک مچ نیش عن اد فک هام و خاص هن هدماقم جوا هدا هحوا یمبیرب قوا ید یرعامص
 نوا تی اد 6 هتساتعه نا زم ولجو اربا درانده ر عو یخ دقت یر

 ناب وخ
۱ 
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 ۱ ردرلفدارم ثعب ی و ۷۴ ناعرا ۷۴ رار د قمرا

 # ىلج ردم نع تبا رع #۴

 یلج#ر درافورعم ۷# ینو یری وک دا نخ اید 7

 هک نالوا فصتم هل # تب درد ول یخ د ماه هک (تی) ۱ ٤

  ثاریا تفاط) هعیطردیا هخزکی سراف# ا یلچر

 تراشا هن مالک لا ن ةسايدلاو سرلا ی هحرللاو بدل ٌهعالبلاهد
 ردصلاییعر 2 ادرهد هع طق وب دهر دمولعم ندب اس راك: ویر

 Ke وچ رهوکرب مجرد عطف ميوفاتردراو تچ ص

 فورح دارم هدماعد وب * ic یر دیاونت نلوا دع ط# رد

 یاس رهوک #ر ولک دنا وا تد نان هع طو ی روب دول وطا#ر ری نالوا ندا

 قیساک رده تادا اوح یدک هدنجرش یر تدب كنا

 لصاح )رولکءدنلوا تاد كل هعطق ول ول ده رحیم ؟ دل ہک را تاودالا

 یدتسانمرد هع طقرب دوخ اب هم طق»دنفحت جی ai RY هو ی

 ] ¥ کی دلو نیز نت رک * r هرها

 هدنب رع هک کهنسانعم هشوک ى وخ MEEK ء لی 1 2

 هلن سخیعوب 2 اشناو دیک نکلرديسراه لس قدوگل دیو

 ی ندیآربیدایدنترک تب )یسودر سس

 كنه :زاففاک * *رولکهدهنس انعم چکش "و :> اقلیم مک یت دش » ج

 ۱ !PNET RRR Let محو فوکس تونو ی

 ۱ ٭ چک لوا ےک دهبیک لوشناوجو * 3

 یجندب قرةوید یکن ونار نرد رک ع هل نوکس كن یلواواو # ۴ ناوجو ۱
 كنهدودع واوو ٣ لیعج * ناوج# رولک دستا تدب 219 لی ۱

(Opeهزات  iردليتسم هدناویج رابسو فسا هنس انعم  

 2۷ رحم دس هجر کںواو شد نو اهدي اص # با ۱

 ناو ny سوب ا رک ند نیس هس

 شی: جواهسارپ نرولوا كعد چ وا یس دگر ا

 : شیب نوا شب حوا هلا رولک هدنلوا تس نادا یګ روع هط نوا 4

ERحق ف زب رولوا هک ماه هسزانوا هطاعواو هدیرل  

 رولدا رانی ید تک هات زا وا تد شب ی

 ت
.2 
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 ۱ هک #رکدوده شب نفر هدب روشوج (تب ) ورع نءصردرعام

 .دبه زربد ناو جره هغدردش رف هدنب زع# رکدکی باوخ هباجرد
 ۱ وا هبا ولد ید ه نانعم قم.ردالوا یعب ند رک هر دیه دی روش

 8 ردیف اذن کز ولکه د هش انعم لسع ئەل نادشید هتساصم

 ۱ بنارع فعا بم ردص »یک یا زلزلو بیک ال نا یرکداتهچ

 ۳ ۴# لشفطو راک ی دآ كب ردلبنت کود
 ۰ هاک عع هلناارو یرمشک كنم دو ددس 9 نونو ین نزن اک ۷# راک
 ۱ ارد لس اکشهو لی فع هدبنب رع هنک راوخر اتیسب و لب و

ER a ۱مرا شک  PTرک ننهدودمواوو ی" كنارو  
 ا ورک ار ناهج نابرو> دعو (تس) اعا )و اردردصعناسعایع ۱

 ۳ لکه هنس انه د نهر ی دهد داتسا نی رغب قداص قشاعنداد# دوشن

 ت ن ادرم یار دوش رکا درک ماعط ردویم (تد) ی ظرف
 ردطو: طو ضم هبا مالو هې نیش واو نبيع هدننزو فو # aS و

 ۲ ۷ نالدهدانعموا ى هب روب ربوزدوز#

 ندب كن هح لب یک 4 ,قرقورولک هدنعسانتب نزاع ىج کس یمرکب درندوزهکنوحز ریدربسلاعب نپسو الد هدب عزای یصو و#وردوز
 ۱ ا ترم لعافمس (دوخ اپ ماندن قو ن الکه دنر دع
 وہ مرا مالو لاد .ok ال نرال یدکهدب شاو تیب كندا دعطف

 و E دین اما هک ەغاغاشیاید ندب ورک# . ۳

4w 

 هک هلبا هدودنیم مالویردعض ثنهدودم ذ-سراف یازو تناف# ندیلوزف N ٤ ایا مچ تدولوزا و هعردنق یدلوا») 1 3
 ادب رعردصم هدننزو لاعفتسا نانجشاو قیوشنو كرو صوضح 3

 ̀ RR دو نا ییعیرابدید ندب رخ هعالانوناص#۴ ۲
 ےگ ۶ هژب را« رم ک لی هدودس#مارو كب هج چھ ا چ ندر

 و رف تمکح ( تیپ ) یدس ج لام کک ردرد صم ات بشاوارش[
 د یخ ناجب ایا ماین ناکام ضورع دنکیم مهرم کات ۱

 نر :اعیا مه سقف نداتسرف همردنوک یخ د#۴
 .ina اویا اا نیا ی هلا رع ردردصم. مارف ادودمهیبقوف ءاتو "نو تن نو يرلهرسیک لنارو ۴ او نداتسرف 0
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۱۸۷۳ 

 3و نارا یره دی چ یی
 دنا ترش هر یرکب تاتا نونو فلا هر ن

 یکی رلکدیدروک نهم ھند رف هدیب رع میک تترد ه جعل طناز نال

 ثان یک ی ۱ییچ ینبدیدلواانباک دا £

 ادي ادار ۇن اج كنم هدامناللک هدروب نەت ن6

 1 هلارتسکه غچ ینا د رف در يک قله سام لعردلا

 زات ب زانم د ۋان هندا هعشو رام, یکی زاکدید

 که شوم چد *نیشو ی رنک تللادو وكس کز ونو ییرسینک جم 2

 ی : دنمتشونب غایب ی

 ٤ ` #ثاا یدنبد CSSA ا

 هلا مالو یر۸ ف نان هدو دم دنسراز مخو كنهدودم یفاک # لاح

 لزب! ولا ید رانا ها هنلشس ءا: یکماومر ۵ مک هذ رع هک ۱

اک دره 2۷ سدندوسزاب ودننکیدوز (تبن ) )یر عزا 1
 1 سدندوم اهلاج

 ۹ *رضتیوهفههدیاتبناعا هکلوارایآسد# 1

 یخ کود لا تسد ار زد کارت یاهو بل

 | کت اولا 3 یک ار رد “دا راب زولک هدنعبار تس ك ەعز ۱

 : راکروتنو رایتسد ؛(تد) یرصنع ردشاوا تلا ه,دنسانعم مصوب

 رد رع لعافیساهدننزو ل عف راض نت وک بردار

 ۳۱ ۱ 4 تانغ ییسانعم هکع اددمیداژ !یدروان# 4 هل ۱

 دن اب روم دو کز هدن :لصاهسانعم ةتناع او تاپ مد رع# یو ۱

 تك ءا یکه هنر ا زص ذو نیعم فا لر! ارو یژدعق لو اوو «كلنهدوند

 ها هلودرب !ادح فطر شالا اروا( نیب )یکررع عاشیردهیرب ۱

 دیا اوخ هلا بج نضر نک هدناصا ت ابخ ادا لا هقلخ ,

 ld یک ورم هتنعهآ هتم راو یورو د آیا ™

 ان 1 نال تص هادی مات توکل هع (e للا

 راربد طولخو جور ۰دی زعردلوشم ما

 ۴ نام یا دندن ب روش« دردشراوید#

 ردردصم هلب رسک ككنهدودم ءازو یم ۳و nord اندی و

و مزال مه یک یل نت ه هنشانعم ی ر شرا وَ تر
 رواوایدعتیه

amc acne 
4 
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 وروصم ییک كب سموضو رغ نکا دندی د نم لم ر رر2 هه طی و ی
 1 »تاغل لو ا هج رع رد کوا به ردفردع
 ساھ نف یدعا تیاعز هدنرت هدب ڪرو یسراف نکل

 ٭ ثٹ اربا تفاطل هد وک نبات ردهعطا#
 سا۴ دوه ههفرح ۴ و * یدک هدنناونع یلوا هعطق»# ردهعط
 ۱ لا تاو دالا ف قبسام ییعردنوحا هیدعدهح وتم دحوم ءا یک هدنلوا
 کر , ۷ هدرک 3 رولک هدننما تس ' كن هع و یر زوتوا وید زوس نحب

 ما #ردلومف هرس |؛ندن ظغل ندرک نالک هدننما تب لب هءطو یمن
 رال تس ید هد ناخن ازین عردصم هدننزو لاعفا# تا ارباو# نال
 و ردا ادن تفانطا همالک هدنمح هثلثم :ا:فرح عم لدداح

 ۷ نار ح هج رعب یه | یدنیدرکذ ر۴
 و رمتعیاز كن رب یازززر کنون زدلع اف مآ هک و
 |تادازک یدک هدنعسان تسكن» سشیاع هعرط م ردطوضم
 رو هدش # نارح  دکرلا تاو دالا ف قبسام ىلع

 4 ۴ اهلهدانعموا مه.ق یقاّسوصیدلوا یک
 اظهدیب رع هرکه نسانعم اهل لب هدو دم ءاهو یم كمال درب رع یکشن
 رهعب اردعطق ولد : -سونض هنشژهکنو > ردپکرم هدنلصا لر دید نطعو
 | ار دصم ەت ءان هی هک نالوا هدر ءاه هدنرخآ ی ده یدک هدن)وا تس
 دک هد همدقمولد رولوا هبلقنه هپ هح نسم هنسراف یضاک دل وا قحال

 ۳ ۷# ناتاوتخد نماز ید هغامرغولحرفا
 اند لاعف هد رع ردیفاضاب کو هل یسک كنون *ت خد ىذا
 كن هدو ذذ تصءا و یخ دف كز هد ودم اھ یا زندنناز هک و ج هنسانعح
 بذار ددل وتهدب رع هنس انعم قمرغوط ردردصم هلا نونو یخ" یالادو
 EL ندب كنها هع طف وندرة تخ د نوساوا ناویح نوسلوا

 3 . ۷# نافرا مه رولنیدنداک هکر جاج ید ۱

 6 ردردصمدلبا ۵ نولو: یردهت لالادو تیهدودع ی سران فاک# نداک
 ۱ لاو ردنور یس الرز د كافرا ندنمابلاعفا هدب رعرک عاقولاو عاجلا
 ذلوانداک یاب زغیلاطوج٭یرک ن عدرادرک سل لب ,!نداک ت قوب( (
 E دیاک هلا r ةو le رهندا Cher بها بسا
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pra,دبش یرشع عباد تا كنهعلیق ۳ گان  

 ۱ قد هد هج انقدر خ او ۴#: لاک ردا کا رخ صقن# رو و
 هه هفرج کم لوا ند شو 1

 0 هبط فر :یدکت هدنرشع یافت تب كنهحاید # 1

 ۲ مس قولو مایا دالا 15 هدننا ونع کن
E۷ ما طا شوخ و 3 هل بولسا  

 | مدیسراف هنسانعم هدعاقو نوتاقو سورو زرط هدتتزو مونق وا بن

 تک نیت مدینخ (تی) قاس هل اوب از عناشدزایشهمو دهد
 یسانعم کا هد ناو داتعم تولساژ دشباتتسنار نرخ داتسون

 تخل نقم س سوم ٭ قدماعط ع ولزا زیدآ يه

 یدک هدنرمشع ات تبث نوح او # مای ةعبار عارف یب

 IE یرخ آن ت ۳ یزد ا
 نە دو دا دم کارو یه کهدودم دنګ و یا فو یر

 نیر دلا فرشاد یژات ناتو ئزا لساالس ردکع دی رع ملی زم

 بلقو یردو یا قرتش رها زا تل هازا همای اہ مزد ی

 | ةت .ونیامعم لح( لکن ردد رده با ند ھل نالا زانیبد به به 3

 | تع و یزان بر یدا ردو بزرع برع یادو نر رغ قر :

 فدا رمو لب عج ٹندو لا ل بولقمو بای زات ف دارو یزا:ی

 ی و وو ل جزا فدارمو ریش ارتسا ی وعد وزا لو
 ۱ تسدارم نا هک هلبق هل نولقعو a ۸ :ندارضور pe ر ۲

N۳ ۷# هرخ هکر یدلوا مد اول وا  

 یامتناذخ ار دی عتسم یه ان اردم رغ 4 خانه او دق

 4 ۶ فورح لوایازارزوان تنور در

 ءزل وصعب SA یدلواناب زْس یادت برو رس

 .ه دماشم و دارم اتل هکنوح یقه اید هفح عو

 یدک هدست رش ییباسس تس ك اكاد ییضفت ۳3
 4 »#قوهصردبتر م نخ ناه#

 رد هتف یو هدرلاشنا ر ذرات ج 2 شرف در

k4 RE۳ تام نا  

1 
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 اف) نوا یاساکو تشنکوز * نوه دصهراو كلفوز (تبپ) ینران س
 د هاك هنسهناخدابعدوهب ودع هنسهناغداسعیراسضف هد ا

 ا لوبا #زدینازوا یرسنمنلعاف نل عتفم# ۳ ۰
 یسازجا هلنجت نکل ردند ازحالا نه حرتسنهرح ۸هطق وا قب

 رد ةفوشکم یروشحو هفوفوم یضب راعا صب و یب ذر عتیجو
 ا ہد حرش بس تس كنهثلاث هحطف  هثس تسانم همافعوت

SK۳ تش ریس دبس هیوا مک بال  

 1 زوواولد انف ٭ د۴ یدکهدهجابیدرخاوا لاک ۴ مولعم # تیک
 یهاختیب همان ون وید تهبط × تشرب رو اکهددو تیپ كنههطق

 :tart ۷ برع یاهتخا مظن رده« طقا۴ 04 یدک

 تسافلع ردفرظتادا ۴ رد ٩ یدک هدنن اونعلوا هعطق # هعطق |
 ه۵) ۴ یدک-هدنرمشع تلا تنب كن هحا بد ےظن٭ بکر رطاتاودالا
 4 چ ادا اخ یک دیتا تاب كن هخابید غل زدتسعل عج

 ل: شرو نم تیب یناسیب 9 بر * ةمدلقملا دعاوقق قبس ام ىلع
 ۱ هکنوچ هنءطق ه دنع ىزا غلا رع( عم لعاح)یدکا
 زال دهم اکحا ردکعهدیا ناب ر دقت ف و نکس یعتفادیا نا

 »۴نیعروتیاداصو لاذواحو ان ۱

 هرولکنیع فرح هدنرخآ ینا عارصمهگنوچردباطخ نیعزونهدماقموپ
 ۷۴ نبعاق زحواظو اطو داضیجاد#

 رب ۳هدنحرشیاونعیوا هغ لب صفت مکتردفورحواعهاف ورحزکسوب

 ام ۴ لاى واهیفاف هلی ناف

 :قلع مه راعشا رع هدحالطصا ردهتسانعم هعنات هدتخآ ال ةيفأق

 ۱ دید هفافهنانعارصم هلج زا زا دلنا فب رعذ وارد یا نوا هد هبذاق

 ۱ وا فنر نوا هسراف راعشا زک اماقردرو طاف هدنلخیخدیرلبقاب

 سو قابس تنمالک رب نر عظات مکن اریدهبفا هبیور فرخ هد هبفافاع
 8 3 دنسودنکی ور فرح هقشب نڈب ور فرح یهاک .ردیا اضتقا ینآ
 دم اک لاحم اردن ور فرح دا ره هداه وا ۱ نکلرردبا قالطا هد هكتارا

 فری یوقو تاسهد ردیداع لاح دار هما عدول نکل زدهنبانعم

 1 ۷۴ لاک نعمت هوا دیاش مس همزن

 اث ھم
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 4 شابا دا نەھ زب ر یچادر وب دابیلج هجا ..

 | تنددودم هوا هاب و: یزنسک تب و تن فا

 ۱ ردب رعمندنا بیلص کل اربد نیلص هد ع رک ی راصد جاخ هل

 1 وديا ندنوتلاو ندبشکو ندخماما ییلص یراصن ؛هلشاطا

 1 كمالسلا ها ع یسبع ترفج هکر د لب ون :یرا طاب *دیقج را,

 8. رد نح زدشمالوا تولصم هکاشاخ من اشاخ هوا نس وام ا

 e ردو اد راو (مهلهبش نکلو « هویلصامو ۰ هواتفامو ) هدناشلا م

 "یوربا م وراد جنګ چکر (ششب ) ییدعش مش شرب ذابیلح هداکا ,هلوا.باتو
 ۱ تهدحومهاب ۴ نهر ٩ مرا داییلحوت فاز دک شاز دروذ#تمتن بار

 دتعشلاد عع هلبا نونو ین لب یعو قوس كناهو یراق ك
 زوردنخ غدشرفاکد لغت (تبب) ید س میش راریدساپاپ اک هک ی را

 هتسانعمنادسرب تد ر نماد نمش ری دمه 2 دنزتالافف ردمدش 9

 | ینوکسكنارنم هر (ک)زولکهدهثسانعم هدکتناو هنسانع»فوسایف ےل

 ردرطوض هنالوا تسانم هی هذح مظ ن کا ی : و لح ید هل دك ن

 + تشنکاشیلک ز یعیید سوقان نکاح 2 9

 هدرا سیلک هرکه للا نیسو یعض تا هدو دم ضافو ىد كن ەدۆ دم نوئ

 یرب هکر دراج اغا شوب یماواةفواووای ریارنک وال اجهدراتفو صوص
 بولو ارهاظ زا دصربظن یب رارالاچ بورپ و سفن لا روک شلو مدیا
 لب یاشکب هپ وتر هب هدولا بلام (تبب) ی نع انالوم رواوا ادیپ را

 ۵ یعجو نوقان ید هدس رع ۴# امرامغتسا سدان دن رخ نام ۶ 0

 اکلمرپ برضلایا نیعال تلقدق (تبب ) ارعشلانمدح اول ریدسیق
 ! یک هرانمهک ر دک اچ وہ رب یخ دیه # سیقاوبلا برض ما سیقاونلا بیر

 ' ناو یسادصزرالاج هدم توو بو دیا عضو هنشاب عضوم شلوا ۲ ۱

 لک 36 اشع د هنس انعمزانم وب یرلکدید دونخرارلیضپ رادیک لر ۱
 : یس هناخن دابع « هرفک لر كن هدو دم نیسو ییرسسکلنهدودم مالو ی ۳

 :iA < ناب وخ دسر دنا مديد (تنپ ) 3: .طا دا ے سا هنسانعم زد « 5

 دام نر عوبشتد هدر تا دنا یاس لو
 || قوکس كن هم ج۸ نیشو یرسک كنؤنو یمن كف اک تشنک> دلی و

 مکحاصو خرید هنساسباکی دومی انوع راربدبا,اک ره هلرا دیقوقوا



 هی

(Af 

 ۷۱ اب هدرک هک هنسانهمقدصب كدعوکل و ا) رولکید هرانعم چی وا هدرک

 !دفناط هک هچراپ رثلا) راریڈ هیت نالوا یرکد ره ین ) زرد |[
 دزابض هدی رعاکا رارکیدهثب رازوما نوا رمت ندنابس لب ناطلسنامرف
 هدا رع۸6 نوا هلیالادو نئوکس كنارو یف كم دود هرمه# درآ

 ةسانمممشخو رهق ید مهنوسل وایزبغ نوسل وایادغب زارید نیعطو
 وف ءانو ینوکس تنهمج*نیشو یرارسیک نارو كنيس # تشرس#رولک

 و ی همان ضو نر دین ناشر سۇر فون تمام هبا |
 هب رکا (تش) یناه روناوا لاتا الوقعمو الوسع نوساوا یرمض

 هططقوب لاوس ٭ تشهب غاب سواطرب ز یهن # تشرس تلطغاز
 ۱ زند هم تدب یدب نظل تشرس هک ردراواطنا ندهبفاق توع

 وطنم هد هبفاق اع دخلوا دع اطبا هوا هقشب اعم باوجیدلنا |
 ۷ ۴ یاداهط :رهون یداواع ر٠ منو كغزوط *

 اهنسا زاید" هد رع هکز وط هلا فاکو یراق كيوب كنون # ك
 ١ هیینششت اک | نیرلبل كب وبحم نوعکی در و تذل هماسعط هایی رط»
 نم رارید هضرب هدب رع هک +طرعوت هلی یسک نوا جم 3 خرم خش
 هباش هدر کرو هدیسراف مش هکنوچ رولوا كد یرزب شوق یسکرت
 ایعلاوتا رواک هدنسداس تس کن هع ست ییعتلایرکب ولدشوق خره

 ةن خرم ق نیا هبهدسن نایک امزا# هدملدرا هنزو هدعوب نکمرواب (تیب)
 ور ۵ # تشرب ميننادفرمه نایکاهیددغواط # < ح

 ]مف كن هزو دمة نع ءاب و یرسسکتكاکو یف كنهدودم میم 3 نایک ام
 راب نوساوا یکهذ نوساوا یناخ هک هنسانعمقواط اعاطم هليا نونو

 كنه رفق اذڪڪ هسرواوا هن رزکب اکاو,نارید هنهطزم ول شعب نادقر رک ناو كن هدحو و نوتسكب * تشرزتروخ رد تنشب یک امرپ# ریکرینرناباقعلاپهب (تیی)یتناه را ریدقواط هدیاتف-هجاجد |
 ھاران عه یتیم مراد ردي .بکر فصو ندنلیف دف تخم مت هدنلصا یروع و

 رولک هدسنهباس تبب كن طق یزو ةط نواب اد .مراب من هسکنوجن
 هدماقم وب نکل یدک قزدلوا نضام هدننمان تبب تانهعظقوب # تشرب *
 كنار %* نادقر « دعدعلادتعاوقی بیام لغ رد ةن ساتعم لوح ےس ا

 ردا کر اكل ضعب هتسانعم ت مت هتنرول وا دنه هلع
 دهه

 هحاخ
 HS بک
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 هلبا نونو ی كن هم یازو نوکسس كنارو سقف تا

 یشوکبن كن ونو یف کات هیشراف ضاک # مدنک ۴ر رید رذ هدینع کو

 مر هطزوت هدشناسلرلملح هر بم هک یادغد هلیا مو یعصت

 هجاوخ هدنساشا طور هغیطل اد شناس رب رمو حف هد 2

 هجاوخ هدکد لک هلی اجر یادعب ل نررمم رب هنب رار مح یراصنا 4 لا ۰

 هرو رم هعقر هلی دی تروع بوزاب ةد قرر هتنراد راستا یرلز

 هدمآ دوخت داتسرف شام ٭ دیهد شمدنکدیآ تزرا ی

 ۹ »تشک یچادنیک ارزب زدید ها قشب هشوخ * :

 هلبا هبعسر ءاهو عف كنه نیشو . یك نودع ةف هاب

 ۱ فام رعنا لبنی باص نالبکود هرب ن ؟رولبصب نکا

نم نیشتدنتمرالوآ (تس) سیفن متین اتو 1 ید زر
 من زکر د 

 داوم" حوا یکی نو د شوز یخ 6 مچ هومن نرخ
 كنهدخوم *اب ارز اررپذ هشوخ ید هشودر و رواک هد هنسانعام هلن

 هدب زعا هن سانعم نیک ارد رو شما هلنا ارو ی وکس تاتو میز

 یدرکرژب هسا م عرا ازو نراح یک« هشراربدترجو عا
 كنه رف نا لرد دی وب

 هدئالوا !محضاو ردطو بضم هلبع دقت كنار رهنب رزو | كن ەى ازەدنا ۲

 ودا هلو هم دقت ان هیععم یا زلوازد هنسن یکی | صا لرو مشماءلاغرد

 یظفلززنالوا ۰ هنساتعم مت بولو عیاسید هدیسرافو برع لصالا قق

 2:3 ور شاک هتشها ارو طو تمهل ذقت هنندزوا ار كن 2یا ا

 ین شتروک ذمرزب عهده هاتو ینوکس کا همت نیشو یرسک
 ته« شاامزا خولکرب تشکوح ۷ تل قور نزا تشکهراونه نرحب

ETE1 9۴ ها نجات اوادب  

 هکعا عونره دشت سا ی ک یخ هليا هنا نون و یعنف ان هدو دم نون نا

 ۱ ناز وتات ٭ :دنراک رد كالفو دروغ همودات و را (تدی) ید 1

 ! نایب هکنوجن ردلعافمس ارابخ ف gek نا وناب ۴# | یرروضت تلعفت و یرالن

 سرلا تاودالا بسا عزا تارا ناو افنآ ق شد

 2 7 ٭ تشرسیدروغ وب درآ نوا هدرکش با هفقوب# ا

 هلی اهیعهر ءاهو یخ كلادو نوکس كنارو یرسک تنها افاشاک ۴# هد ک

 هقْسب ندنوب رارید هدرک هدزال ضعب ید «دیکرتهتسانعم كا هقفوب عونر

1 

1 

۱ 
 اب “0



 اس )هنسانعه یلفزامسماخ)ردیلنمشرعبار)ز رد هبروص قالوا )

 ن)وسیکیومو فلز یوم نهی نم دن نابم ع عباس )نیوقرتو یەم
 : چرک زا ر دیا لاصاججو ضر ین رده اشم ناجا امرخم ,کردجاغاو ۱

 3 یریکنامجج كنهرف فا ذکز دین ات دی ارد نکاررونک
 نید هم هدب ع هکش را هلیا لادو یت هلاماو ی" كن هدو دم يسرا ءاب
 !نسهلاماو زولک ەد نشان« عو نک یسدنه یدک امش لیض#
 سین كش ( تب )یرغف سیم زر د قارح هدن یعاکآ راردیا واق بویر
 + O ند نتو نا خل # ارالب كش بر شا 1

 اندوذشلا یلعیتالبفتس» ید قال وق وت هدیاننج میس هد عید نت
 تاب eS TERKA لا لع رول هدنفاب و قاب ها

 بت تشزبیدرک ایذلآ دانس تالا ردهتشز ۰
ES۱ نت لئهنفوف ءاتو نکس تلهمعم"نیشو  

 ردضرمرب لوا )رونلکیجدهزانعس جوا هقاشب ندن ون یلتمشرباو كليب هل 9:
 ق رازوا هک در ولو اره اظ هس رب یک لبیاادتارولواهدنفاا كناسذ

 ۱ کا رداولح ع ونرب نا زرند ىتىدوزات بازو اکا رولوا لالعیحاص ۱

 ما ندنظهل نشر نالوا هنسانعف كمر ك هدانعم حواوت رار د یساولخ ا

 م ا یزدان 38ر دیا ابیروشزنک اردماعطر لات )ردلوعفم ۱

 شو یرتسک كنار تشرب ۷ ردنا ن دنظم نداتس نالک هدنسنات
 الا هنس انعم ید رکا ار دماج ندخل نشر ما هیقوف نو وكس كن همه ۱

 رواک هدهنسانعم شعشبو یدشت ید ےھ هسرولوا هنره ناکو میش ریو
 ۴ رهدنا هتش ربتمایقباتفآ ار دا !تمدنآ هتش رس تب عاددردز(تبب)تئاص

 لس بو دال یبا لر وییکم# هدحومءازیکدنلوا هدلاحرم
aانب :۴#روتبد مدنکه یاد ورط نزراوح برا  

 " زن شوید ایر هک هت را هل :اواوو یب كيج ل وحی

 رد ترد هوتا لاد دم قلا ناسفط هد ةمانف رسا ان ردروک دھو يدر مار 2 هجر

 اوتلا لاقش چلا نان ةطو اهتشدا وب د نونو | ل مم هش ذآ هکر ردیا هفاضا شک
 رد هتسانع اوهر ارد امس وح مکد هتنا وه هلی دندشد واو هد رع]وق وح جد
 00 کا مو EES که تا

 نزرا
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 یفف كن هجم یازو یرمسک كنءهدودعواوو یه كنهدودم مه ۴ زو ۱
 در هنست یاب اما .كن وب ون درو طض وین و فذ رو للبر هک صآ هلبآهیمسر

 يد هیانعم:تردمفشپندنوب راربصآ نوجا نیب زت هراز اس ےلظ عمو هر راح
 | هکلاکنج ره :ینان) ناری دنطرق هدب نج:هرا وشوك ,دیسزافهکهپ وک لوا) روا
 فازا تنم مع عبار) لاکنچ یراق دص تا ضصوصخح ثلان ) نولتهآ من

 قوکسا لنوو ع غ كذا < دیک ىر روعش كنهرف یف اذک بنا

 ترک (تتب) !یدعس حس هسبق نع هليا لادو نیغ نەن وما

  نوچار لا ان سین زنا تسادن ر مدا هک رهد رکن ان

 ارل وف یا لبا لفن یتا تده ۴ تس اد نکزب ناکدرک

 تشهیدرب ویلاص هتشه رد هتد نالوا نشهزاص 9 ا
 كئاه هر و تشه ۷# ردلوعف»ممسا هلی تسک کناه هت

 كم ویلاص هکبظفل نشه هلبا هیقو او نوک هم نیش یر

 ناو ر ۴# هامردننشهوزف زرد عقرب همه (تیدب ي درد یر

 رولک هددنینانعمللي لرو قموق نشه ی ده هاش تنر نتج یو

AT٭ نتفاب قموقطمهدوپ و ران شرا عزا  . | 

 یدطر زد ی دف دل نعوک هننمانعمیغ اهر ی نو فا ۲

 نادزب زا( تبب )یسو درف یکحرارید دوب وراتهدق دنلوا لاتا اعمر د اظ تلو
 :( تب )یا مس دوب هازو دشاب درخ شرات رک ۴ دور د نیک نا دیامژا
  یساضتمكنیب و و 3یقاب لح دوش هلفسر هر دق فال دوپ و عطر ات زد ۳

 الثم راندیا رپ رجنو مچ تغا هدمور تیالو نکا زدم و ا شرا دي وپ و خکرا را
 كنوب ردرل_ثزاب وید شرا را جرا دوب راب ربتسغو جلحو , هللا سلمت

 هدب روش كنهرف وید ردقمالوا نادنچ یوللغوت مدیسزاف ناسلیهجو
 شرا دود مع رار پو دیا تقارنح لاک رپ رر ان هاو ۱ هلن وب رلیدنلوامینش 1

 سکھ همای ن> یغبدل وایو رموج ره یدهاش نکلهرد ەلۋ یداب | بس دن ناو

 ۀر ید هغرا دوب ر دشراراتكلب رد شرا شبد نا دند(تنب) دروب بودا
 ید ره لب می رمت یح ید هدزج یشیدهاش ۴ نشو هیاافر کوب

  رربدق قدیم یک هنسانعف هب دلو )رواک یخ د هان همزوءط هع شب ند رول اب

 فای رات یناب ) ردع ندا زاد هد انعموت نوساوا لراغنوسلوا ی
 نوبساوایربخ راما دی رد نان مت یار nebi ند 5
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 ۱ ونک ف رو هب هرو ىدا ەھ ندرآ هلباد رک ردك طفل راد رک 1 رروب

 )هشنادرولوا كيا راضحا هندشعیهنسن نایلوا هدلا دارم رولوا كعد
 ؛فاک لب هزاران زاب تفل ی دیا رکی لوا هس راف اک هوا هلب وب
 هبموتراذرکهکمردبا یهف ذل وشربذف یروعش كنز ف ینا ذکر ذراشبا طبض
 را نهج رتصام لعراکو معما رع فک درک هکنو جر دیک
 رد فف لغاف مس ادوخن اب رضاحرما ندنظ هلند را هلراازو یدم كنءزمهرآ

 ,٩ ۱ 1 ۱ >*تشرسودان یتادشنم تعیطیدلوا ۳۹

 شیوجخو تعیبظیعم هلبا هم نیشو یرنک نونو ین لبه شام
 اھ ۴ مراکتیناوخ اتبنم کش یدنم ٭ یار فارم شنم ونان (تیب)یصان

 ھو كنون 9 داهن #رواک هددنسانعم مرکو تمهو هنسانعم تیلو تلخ
 ئا( تب ) یان مک نرد هنسانعم تعیبط یخ دوب هلرا لادو یر هک كن هدو دم
 دارو تنیس تشر نکن ھارپا دخ یسانش یک ٭ نجاعدوخ دارد هدش

 ی ډه هنس انعم تعببط ید وب هل هیقوفءاتو ینوکس كن« مچ نیش و یر ا هرسک
 ید رعوب تالنّرس هدیسماع ثدب كن هعط ود و هنسانعم تنیطو ترطف

 ۲ ل ند شر مو لث یدآ بسط شاک ةدمآ * رواکوید

 هفیطاو دیدن ید ھر دلوعقم سا ندنظف ندمآ هلیدملعمنه # هدعآ
 تان دهم نيو یرمسکت هجو لن هدخومزاب ۷ ادم × رولک هدهنسانعم

 اجب حارخ و مکحو تدبط عع هلبا هب راو اکو ینوکس
 با دنا *یاز#* كشر ×رایدلبا ضیا ها هتسزاف ءاب كنهرف باعا
 نوزرف نازدوونبخ مکن ی رک نان فک هل # نوک نوک ان رمزا دیا نزوح (ضولنش یتادبسا میکح) بیبط یی زووکحزم كش یی
 ناب ربسمز دمآ بوخ هت یکشزپ * نابز شوخ نابربسمدوپ هسچرکا

 ٭ تشن هج شوخ ار دوبار زنکیتیدید ت فک #
 ند طلا نافکنالک هدنشبناس تبا كند» طق عشب للا # تشک
 دود ول كيج کنوچ رذلیطفل ها هلبتوکس كناک # کی * زد ضام

 a ام لسع زدل بطفل تاداوت رولک هدنرشاع ت كنهتعطق ىلا

 Ee كن هڪعم نيو یرشننکت نون ۴ تک درکرلا تاودالاق

 یو كنهرف ق اذ ك هتان زام هعسوخ ةا هسیقوق ءایو

 ۴ روس پک هب از هبقو هژن وآ هیتصا <



AVY 

  ۱نعمواطفل هاو اب و ند هتسانعمرهش هدول نبا هدنا نکل

 .هامتكعس ار ندب رالوضف هلب سسک الا دال تشهب درآ ۱3 ااوادعرازک

 یعیدلوا هدروت جا كس زاربد 15 ربا رلانوف و نا سینزایمور

 رباتمرب هدننوکل لب # لالحت هامتشهت درآلوا (تا)ی هرس یش |

 هدیلالج رات لوا)رولکنخد هیانعم حوا تشهبدرآ یهو تر
 هدنیعءتفو رب هتسنرطردنوکی چچ وا كروب نعرهش هلفمالوا يرابث

 هسا كنوک یفسا نداره هر زوم = و دعهردیعا تنوکلوا رولو مت

 هک ین تیغ هرکه نه ات ره دیع نوک لو هدیاکقب
 رانی عد شدا نع ثلا ) ردلکق ههتشهن درآ هاهروماربیدنو هلابح هه

 هکنوخ هنس انعم تنجروٌّهفف ندییاضا بیک یظفل تبث ھبدرآ دی

 هدنرمشاع تبب كن هعلسقوب وید مشخو رهقو وید نوا هلیفزمنه م در
 هدنرشع یناث تبب كن لوا هصطقوید تنج تشهب ؛ ر ولک هدنج نشب
 ر دلکد نخ ی حنسانم هب هعناس یاینعم نيڪ ریان ی

  7نارونشنادینهلجب كنهلوا ی تبحاصا# 4

 رڌي كروشناد هلقا خا نونو فلا نوعا" عج نو ناروشنا
 تشذ تادا ارو زولک هدنرشاع تب كنهعط یا نوا وید لعا ا [

 هد ڪک رلا تاودالاق قسامییم هتساسنعم وذو بخ

 تشون یدزاب یدیقوادناوو دیممقیذلک | ۴۲ ا × ۱

 ردیضام بدن ندیم نإالک« دنا تب كنهعطق ین4 نوادي

 تشول#رديضام ندنطفل ندناوخ نکس دنتما انسب کلن هفتم بو

 لبا هیقوق ءاو نوک كز هوچ+ نیشو یر هک لواوو یضویربسک ك نون
 رب لوا لامعتسا ید ردضممسلاو ردضام هنس ان میدزاب ندنظعل شون

 ِ" " ٭ مهرادرک ید هزرط هت داعهحوکهشیا#

f وا ها ارو ین كن هدود«لادو شوک تار رب مکتفاک درک 

 لنو لغش هک وکش با ل وا ) ردزوکذ هدهاموب .هدسزجوا رد |

  ۹كلف × ناتا نوکر زکر یم ( تہب )رونا .
 هدوت هدکر هک شور و نیبآو تداع نع اث # رفغم نوکلینرادرکبذوب |

 رکیز )همان یکی (تس )ی اظ عج“ تفایقو بولساو زرطیعع تلا

 رادرکب یر تشب  aSقرن موحد اشاب ۱

۳3 



ANT 

 4 ڈی نسفلا هرکصن دلاد هک اماف نوع لا ں وکلا ل در
 1 رولوا سۇق ج رب یظعارت هدیآلوا رک رد بها ریو

 ردسیعاكنب ر ره ندننوک کیا كن هیسعهدنس لبر لاو کس كن واو
 نوک یوا نما ترام هک ردنوک کاشی لت وع لجن مر میر

 وب هبسالوا رک دژورون ناظدو زارا كابخوک زودونو هعاعززوژرول اکب
 ۱ شن ح لوا تر اوز زدزاوت داور یکیاه طنسمیع هوجو كاا و روناۋادازم

 ۳ ؛هزوزون نوصکی دل یلخت هنلوکوب نود او یلاع یرلتر لو یلاعتو
 اکو تشکو تخایسرس یناهج هلسمج هاش دیشچ منت تباور)یدلوا
 نقر le فو ناکه لبا رهاوج ,عاونا هک داک هزار ذآ بوی
 وک غو باز 9ئ3 منشا وهج وأ قرش تئ اخ یاس وو اض

 لوا توانا" ع ولظ شوک مدو دنا ولج هزات بوتجو

 ریا هکی او رها وتر و اۋ عاعش هراز هدّودنقوط هاو

 ۱ ۳۳ تاش ۆئز لب "بولو انام داش هل بوروک ین آ ق الخ هاک یا

 د . وائوک نا ةنسانعخ زالنوک یکی وب نوا زیاد دا دیبا چن ید هوماازاشم

 1 عهد تب گن بنات 2 هم زود واد نو كتسژور هکنوح هنااا

 : اش وا )ازز هفت سل ناز هعطق یادی قزقود اوت

 اد هعلعد یا اوت زا اف او ظن یدک هادا کرک ق رق كن هج ابد

 اب اد ۳ یه ا تان آ تام کردلوا قات رول ) رولک هدتنعداو تب

 ربد ید صاخ زورونو رزب زورو هیات زورولو ردتءظف) هادرخ
 زر ط هرزوآ تیر و لوا دش چ نکا جست خو كولو

 وه و عج هنهاکشن هلج ویو ناۋا دناعو نساخ بو رول الباروکذم

 دودبا تاناي ن واد ل و دو تطاس !نیناوق بت نوا اع مافن
 ۳۹ هلی رام هل ماو تعاطاو تادابع هب لعزل قح هی هاجموا
 1 مآ حصنو تالشخ مماکتر ود كلب و قنافج لاردا ورنرکش» ءاداو

 > وک زوروا نر ز رورو مف ةرعش کا یک دوو ]بنا زلیاوح

 دک یاد خو قلا ین ر و اضق نان تامناج نییسکد ده ذیگراو ر

 یدژردپ ترشعو شبر .ناتشجاو n اونو زدی
 ۱1 ` دراردنذآ قآ نلاسون یا هه الا ۷ ۱

 رغ هام >هدنلوا ب اد کت :هسسماخ هحطقمر اھ راپ ظا و ی ليم دا 1

| 

1 ۱ 



 ییا وب هکنوجب یدلناشوکسهم 7 شل در ست ِ
 bd ةو تعد هجو هسسذاتیاعر هی ردراو نارهش

tr۱ | ی نا ره رم: یتحدردق هد راک <  

er: ۰۷# دنیا هک قد بلا دوارو یصتف كن هدو  

 ۱ شد دود شح ڊاللج هاچ هدننربم نحو : دراکاراتمشاع 4 1 ا

 هدلارک ر دەب .lL ها رو کن 9 رهه هرزوا هشيم ربا دب

 | دوف هنفرطزوپطهدننا تآ بوپ وه هال اوجواو او یک ایماکو را
 ولط . ردیفیضوت تیکرت هدنلصا .دنهلو ر ید تشخ اکا هدیکر و هل

 ۱ یکی ركب ودذ قازرم هون هکنوج, یدبآ ونس انعم قادره نالوا ِ

 1 i تات ؛ تنهعظق ننه رقوباد ولطرپ رولکهدن نو اب تاب گل

 ۱ ندماع یانعم هک دب یدک هاب از تاب ,تلت هاساخ و دن قاط

 ۱ رذراو ماشین هدنزب ول هتک )یاوا بات دز یدنلوال | ةن هسفاخ

 ,اک دسر فسا هرهنالک قفاز ۰ هعنط# 1/9
: 

 1 كب ةجطق یری نوا ود باو لد ءکنوج رای يصور #۷ 1

 هد نیمی 1 0۳ تب كن ۵ هد یمن قرف هنج ۱ زواک هر لات ۱

 ۷ دیک لا مسا دواي صا تد طم ندد دیس ؛ نالی :

 ۴# تشز A e رالو انګر بی دراباژوک ب وخ # 4

iدس رغرک لرو ڪڪ هلا هدحو» ء و ین ۶2 هدو د# دم  

 رار د تروص بوجو ور توخ ی هدا: صدا 0

 هليا ة قوق ءاتو یوکس كن ه وج» نیشو یرشک ۰ كن هم ز ت

 قنیسلمهن گم سید جم مج رارید می هس ی کن هم

 ئ دجھ ٭ تشز یوخ وت عبطو زاد دزد مکس #* تش رس

 ۳3 روا هد هثس ای کم تا یک ےس یی عد ذر ؛ود ينس ۷

 ..# سگ ازورون ینوکی نوا ٠ وا آرام

 ُ لون ڪچا منه هلی! ارو یر وخت كنيت هدو ده اد

 ۳ یادت اوج راز دیجدندرورف هدیسراف E 7 ی

 ۴ ارایه داد ناماودرهرسدردزو## نون اکورذآ خر بآ ت ادر 7 اد( 1

 جد هدنرارایشاو زاردیا لامعمسا هموق مع ی انعم هلا دام لا د هدیب

 ی رادآ لسا هجا ییطلادج | نبدا انش رلزدبا ۱

TEAR 
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 2 حول هکنوحبردیفاضا بیکزت هلی هم چ نوشو ین كناحو نوک
 رد ناف رم دهچ»نیشردمیاش ید هد راشن اورد رع هن ساهم هی و
 )ر ولک ی د هبا هه یکیا شخوا هفشب ندنوب طلا تاو دالا ف قیسام
 هوا لصا ردکعد نواب قارباو قوللار و تشخو لاتخت هها
 دف ییهز ها شحوا ( یی) ین وب دید هما نحو افیفخت ید
 اوخ/ نی فآو نیا ن ینا# دابآ ت مب درک مرک كلم هش ہک نایت
 بو ۷ شنل ال ز دغھ ی رض خر هک ۷ هل شوش وا دصامداب کز (ترب)ظفاح

 ورق کنه هطق ینعم لصاسی روت هم ارت عطقوب وید ی دز ا
 بو هزالاویارتسیریک ۱ تانالوا ججرتمو روک دلم هدانهطقوب ینعپ یدزاب
 ااحازمک !یجاتوت نا ررطعم ةا هکنووج ردرامنسد نالوا قلسعت» هلزانم

 وا لارا بش بتنانم اکساو مارانو مان وتجول رمد هرزوایمورق |
 1 5R ددو تاب روفو جک رک ك غدو ماج ل ۲
 ارعا شنا عموم ومع نیا هلبمالو یرتنک كز اسراف فاک#لک
 آی کز یارو کوا باز شدرکب (تدب)رعاشر رد نیطو لاض ا
 هد زولک هد هتشانعمقاربط هکبارت لک ی دن۴ هدر فا طار یروس"

 وضو رتا واک رک هک اوج رک هل یاکو یر هدف كناهو تندو بام رمح ا
 ۳ را 1۱ جاترا لرد جوراضو شاکو سچ داپ رغ هناا رک 1

 ناھ تانعآو تارک تا تابش اف نانه# شاذ ت نافوطتاقالع نیمز
 ۶ اط یا زینلات یزاکدند صضرالاتکوکو هتنماتزعم همر خر زون لا
 اوت و یسالام ارت کلاو محل "نیب ار۴ كب ار *رولک هددنسیا_ذعم [

 رو سس سو نو 2

 رب

۰« ۳ 

| 

 ننک دو و ۍافوز هم نه درد ناهه نمک زادننز تنش زکاوت
 اکر دانش یم تلکس زا یفکدانوازداترف هرزو كنفر یرکیدنز باک Sa dL yf ۹ ۱3 ر رکناچج تنه فرید شه زود نرخ کبود یھ ز زبد ر ک٢ . 7 یوم دنرکهدور هرکصضندقدلوا هد ا

 هوم یو RES BIT رم و کا



۱۷۳۳1 

O Ar pere ۱ 
 | لیلا

 ماخ ردولوا كپ نبدنپاصیادفد و رتب هدشن ار یاد بخور هکر دنوارب م
 :ساداب) ززد یبهرباکا «دیکرت راز دیاربصتج نیدنا یمه کتب هدرلوص هک ارد

 ىق كنهدودمهب دف ات, ان کر زی دلت دابو كن هامات مرولو | د

 ششوقو سد رکسرد زدنیس» مابا هدنش هخضوما ند نطل ندب زات هلی

 ایم ندروک ذم نادن راتلو )ردزا و یدیسانع؛ ترد هقشر ندنوب هه 1

  هلفس هد رع ەك هیامورف نهم ؟ هدسررم)ا عج یاد ) دیبا یافت ۱

 : زسیوت عبا)ردپا تزپشاعم هلی هک یادم یعع بلا

 ندیتبسرب لک شم روک هدنسرناب بدن بن + طف یر یرک رپ

 ردردصعمسا هل فا موج نیشروسیکم « لل ىقاق ەت رخ یمن ەچ اا ۴

 6# تسنرزرهم یک ردنوعا نوتا یم هلج# ۱

 اب ۳ ره ۷ یدک و را تاب کات ءسداش هم طق وید یس هلجج» ی ۴

 نوما هاهیکرت هک نجات تا دا لبا ارو ینوکس,كناهو | یعهق كن هد>و
 هدننابم هجا اهلنا ارب ظل نکل هتنن ام ار ظل هدییسرا هراج مال هد

 هی هلکر ۲ ار لذا رولوا ل خاد ۰ 4 هلک وار هکر دوش قرف هدي

 جوا هدیسرافزم ,هتیعشب ندنو لار راهی ی ر ط دولوا ق ۱

 | رد عاج شیو یاب )یک tk بیصدو مي ج یدک ب وا )رواک یخ هی :

 یعع یاری يه لوا )ردهبانع» یکن اهم رع تو و و ثلا )م رک

 تنم + طد یخ دا یم هرکب وب نوتا رز 1 ردیکرزم ۴ تب یز *

 بیو نادا د پار اسا روک دنوباس 3
 اذل زبه دو

 ۱ )کها ثل تسرز نال ارعرز تست بیر اک جزا ۰

 | ردوا يمر ندقبس ام یاب ارداز حالا ۳ مر مگر. لب : هه طقو ( ۱

 ٍ 4 نج ورب لغ اروا هک هعطق# ۲

 کرمادعدهاشتزو رقیه هدمافم و ام اردمولعمندفس #4 ۱

 | كندعطق ی رکسقرفوبداک ۱ ارو ۱۷ تا ودا ف قرساع ل عردطیر تاد

 | رب ×رولک هدسنلو تل كنه بفییچ »و قرف # اخ های واکس 3
 ود شام ۶ ة كرا تاو دألا ف قیام ییعردلو هفتاد اول ین

 هد ما

 ولو یمن ام نجول# وک دستی ملقب یر ۳



 ۱۷؟

 ۱ یراکدیدیسوحهدبسوج یک هت یم یډخاو ۱۷ تفرك ی سرب ا م

 ۷ رارب د هم عم هرفاک نیا مک تن رولکهد هدسانعمر واک یا طعم دم

 ۱ م یدو اهلنا ارو یوکس كن وب > وم ءا و یکن هیسراوف فاک

 رک ۱۴ دزوزف شد اربک لاس دیصرک ۱( تییب) )یدغس ججشهنسانعم ۳

 ۱ ردح الدرب رکی دمه زولکهد هنساتعم_فاک نل طم #« دزوسب دنتفاورهم

 زازو یمصف كنهیفوف ءا  اسرت ید ناتفخ اک | رلربک هداتفو و

 ع زک یا( هعلجف) ید, عشیرابسف عع هلن تا هدو دع ندو یتوکس
 مر ات ۷ یرادروخ هعیطو اتو ریک# بیغ + هنارخزا

 ایزاکدید یا ارد مک مت را رد يناسرت .هدندح او#یرادر ۱۳۹ نانعُسداب

 9 تسرپ ,یدیاطتب یداه سوم تروصناالب اط#

 7 : رعرکه دوغ هسوگ*تروصهلبا هبقوف ءانو ی كن هدحوم ءاب ۷# تب

 پره د هع بلخ نکشتب رد (تی)ا *یانامزر ريد نوومنص
 او تب دهب و ناو > هل مه رط هزاع:تاو »دن دادرزآ هشتم هدکن رد

 ۱ i نکند ردروهشم هلا هیسزاف ءاب هدماوعناسل تب ظعا رد ۱

 13 وفءانو نوک تل بس و ىر هه كن ارو نهءسراعء 1۷ تیپ۴ ری طو بم

 سرب فار دیکر بفصوو ران هی اک ۱# ۳ هل بل. اوا سرس د هل ۱

 ۲ د هکر ظ ها نړ بضرب نالوا تينا تیدوبعو تدابع یردص ءییک

 دا هک اماف) ردیاب انتوا یخدشیدسزپ ليوا یک دیا ترب مک هتن ربرلاد

 سرب نالوا یان ردم چیر ا بتن هلت ونع یضاملیدزی رک

 اهداف هلوا اش اما نالوا ینا تسرپ دوخ اب هوا

 شاباطوب ششوفو شاسرپو زانو نت نزا ٭
 ی لند TH a * كټ یک هدنعبار تد كن هشلات هعطفوب دو # نا

 رریدوندع هدیب نهی کن دیو دو ندب ین میخ شو قو: باا

 لا سدنرا کی کو ۷ تشدو وکر تک رم هزاز كت .(تای)یدعسحرش

 مالا واوا اعباسق قس اک زرد ه هل و كن هدانعموب کرک ! تش با

 انب :ظدإ ندیکم هدانعءیکی و هل ۱ زولکهد هنساینعم ندز جدیه

 لی همش ندو ردح یخ دهلیا هیج راف ا داع مو ردردصم ما ءرزوا

 ی فیسوو ینماح رم نرو ندیکت طالب ید هيام لب



  caذورف 2 یعع عسات) درک هلو حول :زاب نزا قعع نعان)ندروآ شد :

 و قا ید نازو م  PEO RETرمشعیداج )بم 1

 شکم ی رع لا ) هزرخ هع یسشعیلأی) زت ربض ق منم : و |

 ۷ تاس قنا نونا بیش ردهوا نوماهوتشد##
 .ناماش یک هلا هبقو و نیک كنه چھ نشو یخ لاد تش

 | ردنتیعسا هدناسآ رخ تدالو جدم ه.ایوع هنسانعم هوا هک ا حک

 ناخ زوکو و زرد ید قاعف نشد رد تان اره روهشمر هد
 كن هدوء و هک لن هدو دعیاه »نوعاه ۷# رد, وص ید هنس ۱

 قاب دز( فب ید میش ارضصونو !یعب روکذمتشدینعم هلباتولو ن 0

 |نوماه هدکنهرف نصب ای ملات ر ردو نوماه هدر کر قس یسک دمآرپ ۳ ۱

 | وح یمیزوشزدرو ظا ورد هو ازودو یص وا هداب زیو روان مپ تشدیب
 چد نیس ںی ۴ یدلبا ج یدال وار زود نالوا هںزسارا' حاط

 | كنهح ودهد نود ندم ) و قود یار هلی مادحو» او چروک نک لن هدو

 ىا رازبد طوه ةد ثار ع کوا : ر دوش نردد ل نیرشف دل _.هدج

۱ 
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 #۱ راس تیبا نا تاشو زار )تد نادلارم نام اک ا زا

 بوا وا توولط رها زا ط٥ا رک یتره# زا تسد یرضخ یھرد سرک

 فلانا دص هلخلوا اد رل رفع ا جاج هما هدنورو هدأ درت هد
 ۳۲ ا را شش هوش نادرا « ها رازد سرن ید, تیشا هد هشدمز نالو

 عمك رک ہا كنھن ق ا هد هنر انتر ھا سوهدمو هنسانع

 یافو نیسحو ی رف شعس ردش لو تیاور لبا" چ «نونت هدیابح الا مه
 هدام ککیاوادا نام دی هل. اه ریش دز یک نالوا هنسانعم هنات زا
 یحی كن دیسزاف ءاب ۷ تسر اش ادا دنس یافت یک شو ببسنالو
 ید ر وک: "نرم دلت لاا هات قالا لا قو ان یا

 | تان وره تسددرپز لپ رفآ تس الاب کی ان( تب )یدین اشرب ال
 ال پهن دنضو تسي هی یدو سبسخ هلة زط هرات هتسا ۴ دی رفا تس
 ۳ وص واد ءا خم ی سا هدا آ رایعم رد باش قالط

 7 یراضد و یسوح یدلواریکو و مح نا خاف ای

 راد سو ەد رغ هک ترشا ی کی انچ نا یک نرالا

 نوجاوه#ڻفر کس یو تسدزب وا تفر شوج ( تاب)یرت هذعداتم



 هلی همر ءاهو یرامنهف كن هدد بشم دوچم نیش و بب هیسراف ءاپ ٭ هشد
 ار لد دنزدشرپ و هش (تیی)یدعس میس هژساتنعم کاکا یروس

 گل هبتسراف ءاو كنيس ۴ سس تشوا ےک نمالصو ید س هه زاب

 ۱ دامان شب ناين الض جو کتو 4 ا هیات نیس و ی هی

 ارس (تیب)یمطب رم زارید هلو هدد رغ کا ردنا نوک ند رک ناهیح

 :J اک لایک ۷ متفنم نانه ج زد نشس نبش ناز مچ بابا دو نا

 رد سناظطهآ ندنشک د وار نت ثك .نالوا هتان لنو هلآ ےب جم نم و ی
 اک ه-هیطا ر واک هدنشکو دک هلیا مص یالمقتسماراز رد لب جرم

 ید يا تراشا هب وج 24 (لتفب سض لک هدنبعارنص+ول رب جت مطا

 ۱۰ 2۴ ت اج ید ا رھ ھو رط*هکر کو ك یکی دہر ۴
 ۵ یو افاکو هلن اهن فاکو یوکس للن هند و ین كفاك # تیک

 2 نوک هد هلباهلاماو رربد ثوعرب هلنب نخ هکهرب رد و سم. سد هر مک

 ۸ ۱2:تفوعانجام اکنه (تد )یرعد د سش یکم ش رم درره ر هد هنس انڪم

Oلا هج *ءاخو یزاهج كمال اول لک اا  
Saویح جون زکس ٥ هدنا هکر درون اچ یب غرب, ززددارج م دقو ۳9 € !: 

 رعاش ےک ہت ردراو ناسا
 مشچ وج( تدب ردن چد

 1 تص ر کم دزامو

 لیلا ٭ تاج نس یس او ات قا تدرک لس و ردصربش ٭ مے کش مدرک ورا

 ۳0 ن سا ف2ا Ù نسج ناالک هه ماڪ تس ۷. و درد

 هام کت زا رف دنده قول و هنلبهج وب غ اط هوک 4

 س اے لج هدنیازعهک چ طولا !اهزاهظ' ویفض كن هدودب«فاک + وا

 مچ وب "لا دوا ,نوکسنس كلونو ین لالو یمن تبءدجوم ءب# بل
 (تدردمقاو هدناوقوب ل راغ مکتب رد تسب یبا هنسانعمیلاعهدیب رع
 کنان زار وای وت یھ چ رھ هج ما دب ۴ی وتس و یدنلپ اراهج

 نارد هنعع هدس دچک و وب لپا هو یازوی ىف زرو هدود٤ءارو ىزیک |
 ا )دوز دات ارولک دانچ ارم صد قم یک هت رد برا نو لب اعم
 ر وب بدن وشب لد اوب یداډنذر دواب و زارفو زا ارواب و بید

 کالا نعع یا )روک ذمدنلب عع لوا )رو کین. هیانعج وا نواز فههشبآ
 ءبار) هلرا یصت و قحا هک هنس ره ین و دانك ی عع ثلا )ری ناب

 هداس )عج عع سیاس)كيدزو بت رة یجع سخاخ)ولعاب یعی هتسب عع
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 تاب د نانهعلعد وب شیر مو یی او ما

 1" ۴ تاش ید هنیعآ قلا ر.هازوطمادو ل ١ 7 بلا

ETهکقا زوط لی عسر ءاهو ی لەك  

 سع را رد ربط کشو زن ہد نع قف هدیکر اکا ز راتوط نووق +
 حوزه هیاف رذق نددنب * ابری تسدوت میله عاسفترا رد(تد) ر

 تطایخ رلب زرد او! ) رول ڪج ید هیانعم کلم ملت ةقشوان دو ۴ ۲
 ةد کر6ا کت لا یرلک دشا دانغا نوا اخ تو راۋا ھ هرگز کد

 | نک هتک لرش ثا: ) راروق ةنکیا هناا لب زر کہ ئال ونک ا نرو
 اقاطت میار)تالکتلاا ذکر و متی اوا رشابتو كوك هنا

 ندیش ربا رلبطعب رروقهنسد یصعب دنا تو ادیاندکلنیاو ندز 1

 ۰ رکو کا کنیم نع لنماخن) رالی سفت ید هسیکزوط یک

 ۱ ی ۀ دا )ر دی ورم هنسانعضرک نباش )تاب دون هبا عم ساداس ) اژربد هرا

 | تاد امو ید كل هدو دع لاد# ماد ۴ ارتد و کلب هدسیکز زک ناس

 | وت ذوخنزا رک !(تیب)یرونامیکح نوساوا 73 ! كن هنرهاک از
 0 راح یس قادن ها ماد دنشاردت "بد ود رک مه 9 اوو از اط د خاد لی

 یک یزاکدیدد: د سپه یر میک زربد هاناويح نالوا یر دن

 1 زرد مادودد هدود)وا دار تانا و رح انوع یسبرمع هرگو عات لر

 / (تیب) ی اطنخ لپ IRE دو هدي تایم داد ۲

 ۴ شدوخ هناخ رد هدش ت رد زا

 | و ننآ یاب لب قو او نوک تین و یف تن چ نوش
 1 96ت سانا نوه نهاتنشدپ وا * هر( اتد یز ناتو طلاب ا

 ر وک جد 4 دانم زوفط هوسا نادر وب ۷ یش یاب وجوا دای وچ

 ۱ )دا ۹ : ین ) یعضوم نایت یاب ك غمو اب ساب

 1 رزایت زاس هلکنآ هک بارضم ین عبار) :زاراغب هی اب نارتک ناب
 | ةا د شل ندرت امد کن وتس نع سناخ) زده هدیکز ۱
 وات و هذيلا تاب كن هگط تو نیوز هل داص ۳

 یار هقلج هنیغباس) نزا هز اسکن مش زبون نیرو هد هما
 کت یک ماند فازی او ین ارت 2

 2 بوت ٭ شکر وا س تا یزد ته ۱

oa ome 

 ا



۱۹۸ 

 لا هی وط هسک نخاف یزکا :i ار لا

 افيوحج هنس انعم نفحاق نالبئوط دل =! قراک د دونک ب ول وط

 راو يس «كع اسم كا هیکرت ها عمره TWIT ردوا هز

 د هذ ردطرش لایسعتسا مکلب یا تبان ک هدعاسم طف نکل
 ۱ ۱ تسب ودی دن یدلغ اب ید تفرکب ی دنواط#

 هسرف وف ءانو ینوکس كنافو یرمسک كنارو بنهیسراف فاک # تفرکب
 "هدنلوارد هلسئوکس كفاک هدماعمو نکل ردیطام ندنلنعل نتفرک
 :اقدنفرک ی هبیسراف همدقلا یف نبسام خرد هلصهروسک:د>وم ءاب
 ول ملیاابط هدیکرت اربد منمو سیدعو ضیقو تاتسماو نخ ا هیت رع
 !قوفءاتهداطمافم هبنیمم هدب اتخج اربزرید قاغوت ها هبقوفءات هدیادغح

 :هدو دم لادو یوکس كلونو ئ تاهدحوم ءا دیدن ار یی ا لایعتسا

 هود ندیدنب ر )دیتا ندن ما ندیدنب ات تلادو یرلک
 ۲ tk و

 : و نود ومماب# تنش 4 راو د هلال هدیاتفخ کدییقتو طب را

 و هدخومرات ردیض اف ندع دا نا ةد هلا هر AES ب كنبابو ف 1

 (ردناسکش ماو تسرد ناتسود ثیدح ( توب ) نالسهجاوخ رص لوا
 ردردص» نالوا عقاو هدتپ و *:ننسب ناوتیح شزابهک ماو هیوت نکیلو
 امر یدشربا نوا دا دما نشرب !سرداد# 6

 زندرد ی رکی ورد لدح داد هکوچ ردین کز تصوت# :سرداد|
 رد هنشسانعم دادماازا هدعابقعوپ نکل روك هدننان تسب لس یطق
 دسر ۱۴ رادع لتسعاف سا د وخا صا نانخا نیاز اینو

 ردیضام ندبنتظفل ندنسر رز ی روا 2۰:نییلو یھت كنار
 ۷ #* تسرب یدلوا صالخو دناهزیدزانروقی هه

 ردیضامندن ز20 ندیتاهزنالکه دنننداشت در ب كن هع ین رکس نواں وناھر ر
 رز وهم لا قۇۋ او یوگا ننڈ وید لار ت ر

 عج وخ ظا تاودالاق یبا جرد اص هژوبنکم 3 هدووم ءب ا

 هد :نادرکنادهاشتسدب# یلک و تب و نزار 2 وضع (ی)
 9 صال خرد ردص:نالوا حت پک رنده

 ۷ هنالبتو tg ابو ىداؤانالپاق# ۷



 ے۷ اا ااا تا

 كنون # تسشن ردلکد بسانم هماقم نات نکل سکعلاب دوخاب ت

 ند نول نیسنف هلسنوکس كایسو ی مد كن دب ے٥ نیشو یس

 یدک هدنسنا ت ت: كنا هعطق , فرار کتب

 اد هر یع؛یدلنروف تا یکی یدجاق#

 اهم یدک رف های زار ننک هدو دارو تاب نیز یا ۷ تطأ

EDI ejدوك كاد اا نکلردی ام ندنظفا نا رک  

 لاک هطیسلاتاودالاق قساملیع رد هلص هروسکم دحوم ءا یک

 ربناب یکی ره # مشجود نادندید رازلک هشوکرب ناوهآ (توب) ید

 هحوتفمنون هکنوج > ردقلطم رح لعف» د .ھر٭۴ دنت کد اج دز

 كنهدودمءاه :ی ها كناردیهر هطسسا تاودالا قم سام یلعردیغت

 (تس) ی Ue رم ردیذغْفل ندیهر یردصم رداع, هللا لادو یرب

 ند ود تاصقن ۳ نڪ تعارف و ۴ ندب مهر رد نیش

 ات سکشیدرقدز ایوبی تفری دو 1

 زاملوادع رارکنهنب نکل یدک هدنیرشام ت تب دور اهم و هو 1

 هل دن تفر هرس ضع! یجدیم ردهعشب بس دم رو اا هکر

 ۳ ینببلوا مق او هدنسداس تبب و مک هتن رد اوا عقاو
 ی

 تب كن هعطد ی یو رق# دینک ,هذافرولوا مهدنمرارک-لاوسهدنرو

 .هدر هب ره تب دول * در درد ندعءظعا ند ۷0 تاک 5

 1 : كفاكو ی رد نک كن چ نیش ی ۴# ناب لاو ندید نال

 : ےک شرد یضام ندنظمل ناسك تش هلنا هبدوف ءتو یتوکس كو ت

AR.ر هدنعبارتیب كن هعطق ی جوا یللاود همرمق نکنم ی  

 تشاش نات رازاب # درک نم . حدقوج مرا (تس) ظفاح هجاو

 رد ردسصم ا هد ښا هفص یعام ت کش هد تيد ون » نکل ۴# در

 # نقجاق ی شانوط یسانعم هله رک تم د# 1

 تسد هکنوج .هسنسانع» یک وط لا ردیدیکر ت فصو هد: :لرصا# ریکت

 كن هدوم هيسراففاکرم یادت كن هعطم یکدب : یرک, واد

 ۱ ردففع لعاف ےسا دوخاب راح صا ند_:ظةا ا ا

 هتسانهم توط لا .یتندهه رولک هدنرم کود رک دون شلا ىلع دا ۱

 ۱ مطا هک اهافردرلنوب رلانعم نالوا رظذ *دیسرهدرتفلهتش و ردیکر رم ۱



 دع سرززا یکناخ بارش (تب) طظفاح هجاوخ ززدبا دارم یردصم

 (كنذففل سود هقشب ندنوب# شوناشون كلاب و مشونب زابیوری# ندروخ
 هدر یسینا تد كەءعطو یچ نکس یرکی ردراو یدیانعم

 ٭ تسمدب رارید هشوخریسن دبا كلر سش دا یه#

 وا هنسان هه ونکدب هکنوچ ردغیصوت بیکرت هلیئوکس ككلاد# تسدب |
 و ین چ2 ۴ ت سم *ر ولکهدنلوا ترب كن هع طة یش !زونوا ود اف ۱

 رس ایا تسهاک امافرد نسانع-وخرسهچرک هل هیقوخ»او نو س

 اب هداب ز ر ندر برم راهی لو تسمردراو فرق هدر

 ٩ واهلب وب رریدهنالواهجرک ند هبترم لوا شوخرس هرهرافیزوکب ونود ۱

 دالههچرت هلردسح یعورش هدرلاشداو هدیکرت ردیسراف ید شوخرس[
 ۱ 3 تخ ارت ی دنیا هل تك نامهتساخرب یدقلاق# ِ

 جم ءان *تساخ * هکر لا تاودالا ف قبسامییع ردنبس تادا#رب
 ۰ 1 ۱كی نقار مر دیضام ن دن طفل نتبساخ هلن وکس انس و یی :قنهدودع

 8 هناهم اراخ ندادو مرک تساخرب ٭ دشنورب نم ندا زات مر زا

 اوجرد هنوکه ن 3رفهدننبب نشاخوب هلا نتساوخ نالوا ه:سانعم بلاط ل اویس

 اخ مضلاو حفلا نیب نالوا هنس انعم تلط لوا ) زدند هج ینا قرف

 رد هل طلا طةذو هك رص ةف نالو اهدلحوب رد فلاوتمالعواویسهلاما

 لادا هیاه كنيس هرز وا ساب ییالیقتسم كتالوا هنس انعم بلط یتا ْ

 کد ءاخ هرزوا ذوذش یتالبفتسم كنود رول ک هدنها وخو دهاوخ

 ؟تخارت#رو اکهدناربخودنربخ هلبلا با هیدمجءازننیسو یرسکت هدو دم
 او یوکس كنم ءاخو ید كنهدودنسم ءارو یسسک كە یقوذعات
 اعم وبا هسنسانعم یدتا هلغ ردضام لعف ندنظقل اا ار هلا دیو

 ی نالا قشاع لاتو # یفوحخا نازاذننکیمافو زابنرکا (تس)

 :i ۷ تسش یدروتوا یتددمآزدیدلکورحما# -

 | قرقوب دور نژود [فعودهکن وحی رنک نم * ام 3 دءارد

 هع طق ی زوفط ۴ ر هرکی وید یدلکدمار ولکهدنح رم یدارسكنهعط

 ناج دور به نآ نتفرز|# ناجهدنآرد شفدمآرذتبی )رعاشرولکددنلو ات تد

 ور !هدفتیکبآ یعث ردز اب تروصتردهد:زغْه]رد یکتا هرس وب ۾ -ےوا

 ا 3 هنسانم و را لوا) دوخان نیت اخ ةد كما ا هنس اتع

 تادا



۳۰ ۷ 

 اوه لهدا ینسپ کر تیانغم# تننهعضا وتودرمآ 4 ی وخ مای اب ندم

 م دحوهءاب رولک هدننمات تدب كن هع طق ی ےک ا یر کد ود لدا ار زر

 ۳ 1 (نشادق سو دط تسلا تاودالاق نسا رندا تادا هحل

 ۱ # عاد درامھو هراونهوهتسو ىى

 و للسو نوا اوو یوکس كن دتا هان و ی ة2 كب 4س راف الا

 دان( تشب ) یرونامیکح م اد دک هشرمه عع هلا هیتر ءاهو یتنق ڭا ووا

 ۱ یی دین ٭ كلب تشل وح وت هاوخدب یور *دسح كشرسزا ۾ هسو

 طول رعو لاضتم عع ردب ] وعفم مساك: وأ تسویپنالک + هدد اب عارب

 هکدالوفو رزاناز (تس) ورشخرم شل ردشالواو شالوا ن ا ۳

 دا نەت هدیایحالا یکم دش هتسب نایمز تموصخ هر ا# دش هتسو

 ےھف هلیوشررقف نالوسقرهنیفطندبواو قمالوارداقهزوس ند هيرا
 نوک كوو ی کناه# هراومه ۷# دینبم هلاس|ینعم حواو a رد

 ازا مادو هشم ییعع هلبا هیتر ءاهو یر رف كارو كم دود٤واو

 دان فذح لنهسعسرءاهطهفو هرامش هل 3ل كواو دنن دا یخ

 قاده ردراو ت+لتردهدنوب یلیصاح راته هل قلا ۳۵/۴ راوم

 زول ڪڪ هڌ هتنسانعم باسو هنسانعم هزا دیا ید ره ندنعل ترا

 ۴تسوپ یدلوا لصتمهنب ر رب بوشالوا# 1
 ردنضاف لعف هی هقف كو اوو یوکس كانها ا و یخ كن هيس ناب تسو

 قدمت هو مزال ره هنع انعم قمر دشالواو قعسالوا کر دیظذل ناسوب یر دص

 96 شون شوت ج ا هما ههروط ید مزب هسا # رواو

 تارشا نح هلبا یەو نوک نآر دوم یازو یتف كنهدحوم ایم

 اناث ) یناتسمفیرازن مکح یلاعسوخو یناسهموتبععو شرع

 یتدنه# رط هجو هدزسک هچ تاوعمقابطا # یارابب مترو نکعج ب

 E He سون اش ون مو هوحو ردیعسا برف

 بوت هژودنوکن یدک یعب ررید هكا ب بارش لص مەلا لو
 یخ ذونوا شوت هدماتفم ول هکنوح وات كم ما تارشهلبا تب

 !هرزوا ی.« صرما ند: ظل ندءشوت ناک اد ااا كن هبسع

 دآ | هندنظ هم | دنشاوندن طفل شوناشوتیصاحرداکدرما سفنردر ۱

 یاشم رربذروا هزوارف هربق هدنک رت ارب زردلکد رما ردب ردصم یا ِ



 5 ود جات ی دود ناکب٭ خ ر#رواک هدانا تاب ك وعو یی رد نوا

 هرد ب ر تادا * تسا ۴ر واکه دنجرشو هدنسنات تدب كن هع طق یجب دب
 ذو نعو هکلف یبنهع طفافرح ن« ل صاح کر اات اوالا فی بساع
 ذك لثاواا ایف هءطد ها , هکنوحردفاکر دوخاب ردجات ی با

 لم هدندنو د شم تک ل نؤرذو ید لوا قاک و جات هناک هوا

 سوب وکا هه فورحورف لژانع هنبرپرپ هە طةلارخآ یا نالوا
 : زا راد ناخ هدرعشلوا یبکحر هست كلفنا( هدناف )ردلصم و

 0 *تسداشیپ نیشپ وتسداسپ یدلوا یسهرب و#
 رافال هدنول راربد همس هد رع یس هرو هلا هبیسراف ءاب #* تسداسپ
 | دادو دنس (تب )روکشوباردزت اج ید تسد ادب هد هليا هب رعءاهدنماقم

 داتس# درب تفلاودرا ف الخ تسداندهک" # تسداتسدر> زکر ھ

 زاف هنسانعم دقن هديب رع ردتسد اسپ لباقم هک نیبشپ هليا هیسران اب
 رزودشانیرواد * تسدانعب هپ تیمار (تنب)ییل یک ت سداتسد

 ا اکو یا شاوت لا لایک دهلک یکیاو #* تسکش |
 ۳ زودطییرکب ود سکا سپ هکنوح ردکعد ها نادکواو هلا ندک ص

 ۲ اواتش هو یگنزرنواود وا شدب رولک هدنعب ارتد كن هعطق

 ددعا رواکهدنعبار تدب كن هم طق یحندب ركب وادلا تسد رولک

 اک وح رد سرا ید # نیڈدب٭ ردراشعلوا لقن هصاخ یانعم ندماع
 ؟دناقرمسفت هلیدسح یعویشهدیکرت نکل دیک اتن ونردنو ګا تدسن هیتحءاب
 اہ اهردرالماش هنسپ ریغوهرانیدو هردیرافدار هوم ؟بننو دقنهدم افزود

 3 * تسدیداب شوبلارادرکوز ناتس دک

 ۳ انعم راد رکوزو رففردب هچ كس دکنت لف و نوکس كفاك ناتسدک

 ردعج تادا نونوفلا یهدنرخآ رد هک هدید رک سو لب < ی دهه

 اه دی اھ راوآناهجردماهتشک (تد ) یملع ارم همدعل |ق قساحیلع

TES) CSهر ب  iEد بفيض وت بیکرت یدا قلب نیس  

 ژن هه ط یب شمال نوا و دراط كن یدک افت 1 اوبد لا تنا ناال اراط

 ب فصو یک نچهایسرخ أت او يدينا خبه روک هدننمات ت

 را شوب یلاولصاح ی وتسد یهنیعع تسدىداب یدلوا هنسانععء ال راط

 ياخور ۴ تسد دایدیماناز ىوش هک # ین ری دا نی نیع

 ست

 ناز



 سا, تا دا تاتش رولک هدنلوا تاب له طو یت وا قرق ولد ر 5

 ناس د نیاکمدیدوچ ( تیب )یناذاخمکح دیک ےملاتاودالا ف سرد

 »۴ شف ایسا بآز مش دوب یورح زنفح مار ه ۷# یادات رع یلک تس

 م٥ موحرم یروعش یراظل رببدو نا تسرب دو ناتسبد هک هلک چو

 یدلیا رص دانه« یار سکو یا و دارا هدهروسکم یهو هد هح 1
 ۱ *٭ نلف نت ال هفنت ال عاف# 1
 ردص کا نکلرددارجالا سدسم لمر رم جف 4

 یمک كيرضو ضورعزکأو نوبخت یسیضعب و ماس یسادستا
 ردل اسیسیضعب و نوبیمک |یوشحو صا ییکو نوو ۳۷

 »۴ داو رولو! تعذر تدس »۴

 هدرا دارد یع#تعفر# یدک هدنرش#ءیداح تیکه اید

 ردقورعم تدا#یدک هدنت دو Pa لنهحاسد»۴ لج ار دل عتسد

 رولوا ماعلا لع صا دا فطع هجر دعت ه راربد ما

 ۴# تر ەد تیا همنوحج القات هعطف ×

 ةقوف ءا KK یدک هدنحرش یاونع لوا دعطق یس هزم هوا هع

 ندیناسم ف وردو ندیناعم فورحو ندیع4) فورح هلع كندو
 .ترف#ردنالواندینابم فورحنالو ادوصعهک اىاق رد عسا ل.ظفل ۽

 تاودالا ق قبساک یب رعلا نرالا هابلایع هحوتفم ؛هدح وم ءا یک ہ دنا
 رر تبسم یجد هدرلاٌسلا ردس رع هنسانعم ناجسا هلا نی هد کالو طبس

 هکنوح هلو ا همو ظنه و دارم ندکلفرکر دسنایزاحم یانعم هدماقم ول نک

 لش یز مر کس ی رک تلف ےک ردبترم هرزوا قرح کس یرکتهمو ظنم

 ESO راس وت سیمرکد ید رف لزان مدنفدد)

Seu,نوحاهللاتب رضحءاضرر ر ددی ادع# نوعا هاما ء لز رم کس یر  

 r EE اب داعبار ۷ جاش او مهونیطب ونار شا ا

 لیلکا یجادوا :زورهعچب .ر ره سو او عهق رصهرب زههبج هدر هرن عا

 مهر روم مدعمو هبخا دوعس یه اتم حاد N رم هو

 فر ر رەب زا یانعه > یدرو: ( لزانمهانردق رعلاو )یا نح مكت

 هدننلات تر نن هشاب هعطقوید یک نوح هکبوج ردیظفلءدن انهمنوچ هب

 i E هد ات یدکی هدز لوا تس كنەتسماخ 4 هع ط3 ولد یآ#هم#



 ۱ . ۹2#" روئىد هز را ڭفەرت3٭#

 ۱ همسر ءاهو یخ كنهبج» یازو ینوکس كنارو یتف كمال# هزر
 ییجس هلل وا یبسم هرتد جده رربد شعر هد رع هک دانا هود
 رج × شد ف مزا هزلبدیآ نیمز(تبب) یمظفرمزریهدهضرازو

 وج هليا هدحوم ءابو یف تنهیفوف ءانبن* شدنوت شیاناوتو دنت
 ,ظذل بات نالوا نانعم ترارحو لربد هیسااو رس هد کر هک ىلع

 او مدش هتسخو فبعض (تبب ) یناعملاوبا رارید بات بت بودیا بیکرت
 د اد ك مو چر ەك 1۴ بت رد مدشتخر باتو رع مب ۴# ت رسحو عنيه

 | تشي وخ بن هساشر بات دداب یشره # وا كيل مدرم دنداپ یعهتشر
 ٭ ندناوخردقموقوا شش وکی س#

 لا هدا نیشو یرسک ننهبج نشو یعط تنهدودم یاک # شش

 قرطودرهز ششوکو ج (تیب) ینقاه قمشلاچ یتعیماقهاو یعس ین«
 ب 0 لادحو لنج یخ دم یورسختاوددش هدنهوکش* یوقدش

 نی رخآ كراو ها ندیشوک هدانعم ییاو رولک هدهنسانعم لاتفو

 .ةمدقل ادعا وقف قسم ییءردردصممسا هل قالا هجم نیش روس کم یفام

 9 هدهتف رط یبع) یرلک دید قلاب شش کک ههل ندرلن و

 فلاو تمالعو اوویسهلاما مضلا وع سد لند جم اخ # ندناوخح#

 1 قموفوا اود: رتندناوخ ظ هل وب ارزردردص ءهنسانعءتوعددوخا تار ۳

 3 ید( هیینت)یلوالا دعا سداسح می قیسام ییعروک هيا (EY ییاو هب

 رک هدتسداستی کل يلوا دعطد یرضاحرما تندناوخ هلنان ششوکآ

 "ِ ۷ یتکمناتسبد داتسا هج اوخ#
 3 و فلاوتءهالعو اوویسهلاما مضلاو حتا نيب كن هجم ءاخ# هجاوخ
 e شو لام نجا صو اا دنوادخو داتسا هلا هيمسر ءاهو یچڈ

Per8 دصلا عمهجاوخ (ت د )!یماظ) خردل« تننه هدر  
 ردرسفت داتساهدماعم ول ۹ دیو ادح تس اد هجرک # تع

 ردسکعا لع هدنربخا تب كهعطق یا نوا هک اماف ردرمسفم 1
 هللا یرمسک كن هد حوم ءاب و یرسمکو یعتف تالاد# ناتسید# تن
 ربد هکنوج ردناکم مسا FERES Y1 یتکم ردنفح ندن ظا نا تسرب دد

oسس  

۳ 

8 



 کا تاب ) !فانخروک تيفال نم لوا )دیه یک الاما ۱

 هنسانع»یم ادروآ قا ) دو فاع رسه کون نوجد رب فال نار نک ر

 یناوعدرخا اقن هلا !افو یه تان هدو دم مال فال ردنوادار دهدمافمو ن

 (تش )یر رم یدنلقرسفت هل دم یک :ویشهدیکروت نکلزدبښراق

 ۱ 9۴ نفالوربک زا شنلصخ نلاخ بسه لیمو اف. جزا ښش اد يراح

 ۷# ءدهدا زرزخ دزر تنو ۴
iهلیاار یکیا # ز رّنخد # هليا هدحاو ءارو یرسک کناایفوف  

 (تس ( یاعلاوا روکنا تارشيعی هدان د عع ندیفاضات کر هد

 ءاراب ۷ هدوسا ت هک رکف ودردز ودر دو زر
 هعطق وید رف تخد زسار ازز رواوا كبعد یزقمزوا یرل کر یا
غ زخد هلی از ېد ۴ ةدنعباس تبب كن

 | كنهعطف ىج چوا رکی ویدر

 هنسانعم عاب و مزوا با ھى یارو یی ے3 ئار زراو اخ وای

 Kel رولکو دیع هاب نا ۳ تب كن هج طق یمن وا زووا

 هدنارع ردسب رساراه هر هرعسر ءاهو یر همش الاد و كەد ودا "هدحوب

 ۱ :یادناقنشت هد بح یویش هکر نکلردهنسالعم ید هدیکرتز

 2 بنع تب یس هجرت ف رع *

 رووا تاعر ید هد بد رع هنح ال لطضاو هتل لا اتم یا

 هيد دا (هیذن ) ردیعاعسننومرجن ار زاید اد نع ناوز ردنزرف هک
 كارا مح رفته اداب یراناو بودن قرلاطا بنع تد وزر

 و » >۴ریشفلا هیدن رها هی نکردند هاد ر هرچن نالو انا

 * زو 9 مدر کح ۵ نشوف ¥ تبع تاب هس وا ناخ

 ۷ قجوادنوب رک هلا یدو ۳ ۱

 نلیهدو دم وق ءاخو يران كد دحوم ء١ و سف كنەبقوف ءا ۴ 4

 هددبفش ند ی ج رذ ابو ندد یک ترارح هلبا ةیعسر ءاه و 0
 هل.فب رط هرایتساو زارد ی قحوا اک رت | هر قحر نالوا رم

NEجور هيام کب ازد جد هرا .> نالوا رهاتط  

 لاه نانح ار نهد نرش ف ان :4 فیش (تد ( یک طظدرمم ل

 ی كو اوو رب سک هوم ءازو كنه سران اک 3 دب ۳ رک # ا

 راش ٤ دوکر راپ ضع! هتسانعمقحوا روب زعیخدوب "هل لادو نوک
 میسر



۱ ۰ NW 

 اغا هل رلتوکس کان دجاود »ابنك را یردتقف تندزجم نب غ یکبار
 ۱هزوک دم یانعههرکصیدیا ع وضومەپىر د ناقزاض» دلا یزاغ وب لرفص
 ا 1 ید ناز ببس ةدیس ناف هد ی ۷۳ یی دق عضو نکلیدلوا عیاش

 ( aزا مچ مته فو نسج بغضرمس نت ربلک شرات ن

  HY 9*۴ E Eاف ردراچخد باغ هلیف جلد ۱ ۱

 ۴ل چر۶ ار 8 ارتاربد لکود هاتنی ڈا 7 ا ا +

 ةد رجلا هبیسرءاشو یر خف كب ركنا دى  ASکو دهدیکرت
 یی تن دو دم ءازو (یرسنک اینو یف كنهرمه هداج شو ۱ ۴

 سس سا 3 تهنمب یاتفچ اردو زىيا زدور مگنت ٤
 واودکعددلت اف ل | هتم هد هغلایم.خاعق هدیاتفحدت ورا هل ندنول 5

 کش کوک وسا بانزرهتبالاسار را یلنوادنیک (تیب) زابل رپ هینجم

 چ نیغو كن هیسنیراف مج 6 یابتمح # و رمنبا بانطلیکر اشیا ب

 ردبب اتسل كلرتلضا ها هتک ءاو یر سقف كنەدو دبسیقوف اتو 1

 گر اردن دفاوا شاتو ردذ ولج ام ندنا نال والیت هدر راه دلی مرا
 درا ناب لا هدنحرش ,لاوا.(تبس) اا ةد

 + # هلو اد اصیزونس هکر رهوک هزاره  RIKکت 3

 لاد هژرههکنوچ یکوک وان واوکهدوهب ین هزره 1
 7 وهواو لطب هلی اهر ءاپهو یی كەە ءازو شوک نارو ۱

 ۳۳ ) ك لواد«طق قدر هلو کر فصووک رل ع تسع ەد ر 2وهدزوس ¡

 هاتف ندلوبم السا ادتبا یربپحت هجیاص هزوتت شوپ (هیلنت)ی.داکهدننیماخ
 ۷ هر كالام ةماعابیلاج ینومصم مکولم دولس يلع سالا هدعب تودیا

 .(تسی) نجس ,RET میان یدلوا شم یک ەج اص

 ۶ یاهپاصیدپ دناب روئاص یدلوایمراف یادش دعآو دشابو دوشبمو
 ۳۱ ها . ۷ بک یخ دو فارک یدانعم فال ۷

 ۳ او عدک ال بهت ندسج یزویرسک لب ترافیک فاز

 تدب ) انالوم ترس احرار د جد هفارک مرا هیعهز ءاه هدنزودنیانعمكلیا

 د زک دیا هال یوسب هوا نا بغچ قوشعع هک لوجیهز |
 131 فوم رر هم اتم دج یو ناپسل خم
 دن ا6 کج ید رب هدهروسکم هدنکنهرف موج رم یروعش نکآز روقوا



۹ 

 ان ی

RESیرسوایوم , rfأ رو ندا خت لیلا تر  

 [ ارز رددعطق دوخ ابهر زادنا هدحشو زابهفج روحا بتلا مزال م

 جرو لابقا هتقن هد نما لوا یزکا | نن هو+ناسو عدم دون

 |: ن بچ یفایھز قمی لنزک ۴ جرج فر
 3 لوک ردنسخ هلک هلا ES کندو ذم ءالهو| یه كنه «یاز*

  ارواذک- ۴ قار ک شرس الف شخر یهز ها اع” (تسب) یناح وا هی
 هلا لا دو نوکش كن افو فک نن هز یه # دفا# یناشابةامرهاظد دود تاود

 یدیاز طاها ندنظهل ندا LD شاکدنلاصا ب تبع

 ۱ ۴۶٩تسا نایاش وهتنداش" ید هد | جا سان هليا

 نوک كيسو یر هد كن منت ءایو :علنهدو موج نان ھت

E EESتیر )یععت ریه هنساتنفم قلو تا ندلوغغم سا  

 ناناتش# تسدن خانم هاشا ار کال هاو تاس جات هتنسواش هکر

 ِ دوخت لاف متا هيدا نونو تا هنن رخا ها ندروک نم ناسا

 ۳ تب )ناف ج يا داو دنا تاش دم ناللبعتسم ارب ز لدده مش ت

 [ لاوس#ناکیاش ج ؟ قاند ود وقل ناتا رکن وجناکما ماعون لود

 | سناذق نادنهتسیاش هک اما نواس اسد استار تاپا یل انا
 5 ار اک هنس اتم قرن یر لوفد عداو ادع اف ےس| هدنسرافپ

 ۷ هکع د ام ی یدلو# فا 4

 ڭئ ەدوم تسر اچءاب و نیوکی كسوف لند داف ج نا

 Û ص هدر کنه 9و هدأ بتکو یدهنساب «مودشناروولعشق لبا توفو

 ۱ نموه دو ار یواش كن نامعا ل و r ارد شم واراب

 شا4 یغم ناتسح كنلاماو كرب ر ظا ىع جاوا نييس نو طبش
 ۱ ردنا ا ینآ ی زا ع اروم مکشن یدل وا بدس هی

 د نس یزمفم هعدولتدنار دل + ام ۸

 له بشم نوکران تانا ون ی رک ازه

 ۱ داع اف مسا هل قالا نونو هل دش :زخآ ارضا هات هی دم
 ر ز کوھ وا طوب ۳ یناتعارص ار یلماتسم ید دیس ر

 ۱ : ۱ تاب ۶ ۳ ہال ہن ع :

 EY ر رو

 ها ی `-4
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 ونو وا دزوس # ن 6# ید بکس هدر تاب كت هشلاب هم طة وراد وب نب,

 2ام لد زدلوعفم تادا * ار رولک هدنمان نیب كن هعطق یجترب
 را هدنسداس تبب تكنوع و نصب ىلا: 3 سریع وک در رطلاتاو دالاقآ

 ۱ ۱ راف فاک یال:ةتسم ارز ردد حو ماکت سفن /عراضم ندمان |

 هدناوا 7 اک رواکەدنب ؤکو دیوک هلی كن هبت واب ویضكنهدود ۶

 اعا رد لکن لضتهرعض هحوتفممی» یهدنرخآ رد هلص هدحوم ءاب
 داودالاق ق: سامع زدلوعم رباط خ لصر هنیک اس دیقوفمات

 د £ هدنسد اس تب بانی وا .دعطقوردهلکا# بان ند ٭ کلا

 ۱ FU نلعفنلع lias نتالعاو#

 اب :یرلادلساو نيام هک ردندازرخ الان دسف فی ههطفوب مپ

 ۰ هایم ْ ورو صد نوبخم نیک یراب رو ضوع و نو یروشحو
 ناوعفو نلیع ای هدو ۹/1 الاف سضق (هیبت) نم مصا یک

 4 el ندناکسا نکو و فرخ ت نکا لغرف بس نالوا

 زر ەدو لبع اغموټتالعافاپۇناو اناکسای زا ایوشوديرلاون نذ زلئزووپ

 ار و رود رم هدننزو لعق 9 ج.دسد# زارونلوا هرعث و ؛دروصعمهدق داف

 االوعفو نالسعاففو ناتالعاف ندکیهدایزفرحرربهنب زرخآ

 1 ولم ندقب س انرلخ الط بطا قاب ررونل وا ها وید غیب هدناقریلاق

 ۳ 0 × تاذنحا تکی دشروکر دکنجشد# ده ر

 م( الیلخ نالفذغغآ ناب > بودی بادنجا اوزازنحا هلو اهلی وب

 ا نا ر نشد لس هیلوا هنیک درک ت مالمو منی د دزتمادن
 رکآ ردزمهواو لصالا قمصخو ودع یعع هلینوکس كن ءهج»نیشو لوهحم
 ر غر اونو ا یرطاخ تاتسو دینوصمردبای > اصتچاحیداوشمت روا

 ر ۱یاپ# تسیهلباندرک هیکننمشدیاممضاو رب (تبب )تیاصیدنلوا
 2 لبر ما زا یخ اوب ههطق# اهراوید دنکقااب زالیس

 به ۱ اور ئ دنن یاونع كنیوأ هعطق یر هوا دءطق

 ان تلم) رخاش زادنا هدعش و زاب هفح نعم a بارغتساو سچل مزال ءیتغم

 اا دبنکی اسو درک ی حل اونا دیدهر مه ناوهقح ناوج قشع»

 فک نیسوملاوبا سوهلاوب مكر دفق ندبحلاو د دل هق نره

 والا قبساک ندیم دز ak اوف قساک ی ؟یتیداوا



  TINYی 15۷

 تاودالاق قبساماک ال یعع ردیفن تادآ یبهکنوج روک نم یعع# |
 ناوئ تىب )زغاشیدکسدنم ۱ زتس لنا ا عود ود تقاطب 1

۱ OR e 3 هدناندج رک ۷ خب هو £ 

  7هام قنالوا نیافمو لهاج# 9 5

 د +  E EDD PY eكند ؛ا و

 یسهباعزبجنیرربه لاعلصا نعع و رادعمخ هو هژنا همز ءاهو نیر

 یشداعوع وه >  EE TRFرولکهد هندسه اف

 نراس عفو )ع۸ رک # دون هنامید وام یکن (تیپ)رعاش هام

 رابدالفهجرت هما ردرلنیع :لیمعتسم هدانا سلعمو لهاج# |

  ۱تارخ هزاخ هلکن اید از ۴ هحاسد)ایتهدعو °۴

 - هکن وح ز زد هنفع تویعح هدله اج هنوغل ت تفوح هدف ۷ با

  ۹ناخ هلن هروسکم ۶ هرمه هرزوا هیعسر ءاته قره وا 9و ا : سا

 ِ فصو یکردا# هد ةا کد لوا هنساعم وا را و یدیا

 لن هفتم طقویدوا هناخ یدلوا هنساسنعواوا هناربو توتا ېب

 رد نعد هب ارخ زد هنس اتم هارو تازخ یدک هدنهسات
 کالب قاند لوا سنادساک ٭ ۷

  ۵ناجترون نازا نازو رفارلد( تبن ) لماع نيدلا ءا ع ۷ سیل

  ۱فاک هساک ار زردنننکوت فصو هدنلصا ۴ عو سیل هساک یسادد

 قانح قلطم ف فو رفتم هليا هیغشر ءاهو یرادضق نبسو له ۲۳۷

 شاک و شار ولوا هدر ادکو هدزاناب وح رک ردفانجیصر لوا هد رعلا عمب
 هلا نیسو یرتسکكنهدو دم مال ۷۴ نوا راربد ید لوکشکو لوک

 ردففحب لغاف منادوخاب ما ندنزنفل ندیسزا نالوا هنباینعم قم
  ۱ 4ار باسن رهش الو اهدفلف وا اط

 هتشيا ردتشوا هبف ع ته. .هحوید قواقلاط هدنکرت دوو وب کن

 یدنشمروس اعوهدمجابید مکتنردن دراز من یکی دفتر رحت مظان یس

RUA خودی کر فنص و هنشانع» یجوب ترهش بایت 

 هلک !اکیت مراب وسیزوسوب# 9 1

  a CEE fis, Clrردنا

 ار هارد لع وکبار نهم ۵و  psاب و ارور

9 1 
 ادم
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eases 1اب سر  

 152) هنسانعم نالصآ هزوک ر دیکر ت ف صو یسدوب « د الصار وتتسم دشا
 ااو اک هدنبسه اخ تیپ كنهعطذ یش ق رق ق رەل وا ییکر فصوزریوآ

 a ٭ بالو اید تاعد یزابا
 للنهذو دم همیار وی ر هد كنەدودم هش ءا و دهم ى زايا

 16 ردهیانعم هل حد یمابا لب نیس هل دب دج یازو روک دم دت مچ ی

 ۱ دزوکذ م ی انوه هلباهدخوع ءان و یهف كنهدو دم فاقو یرسک نوت

 بامنارقاشع هدید یارب( تد) یناع) اولا ردءواشید ةد راو زدنیع

 ۵ ۶در (تسبةداز دیر ها نکا كس فازو د شیک زا تسدی# دنک

 اب اھت ېدل وا یس هدرب زول ید هب هجو اا قدارسو هزسو

 | ادب اپ ا نشا ش وکر ونیز هطلوا ا مانجا
 ۱ هک نيشو لومو اوو یعكفاک نالوا هیسزافم ۵ به اشوک

 (چوا هعشب ندنوب مالتا عع ERS EAE ودم

 ناوج یک یا منا یناذک باوخ یک لوا ) ردراو ید یساتسم

 ابتلا باک اذک سوباک ییعع تلات ) زره كنهرفقازک هدیمد طخوت

 اوچو مالن اقع تیبسرافءابو یاکاب د الفلا تاداو)ییاسالاین

 نک ردروطسم بت اشوک هل اتانثم ءان هداب ژهدارعش ناسلو هدرو ابن طخ

 اک شاو ترد هکنوچ یدلوا کج و پدر داطخ هدب روعت كنهرف 2

 دارو باوجوپ» هل وا شخیاوهس یک لرو زم با کر و
 ۳ ۱۳۹۹ 3 باشوک تن میگن ه# ده

ik,هدب و۵ ءاب 1 یف ڭكنەدودغ ة٣ نیشو ی كئةدو دع یفاک ×  

 هددنس اعم مالتحا دمها رد هنس وف تالابخ نالوا عقاو هدرا دیک با

 is باا هک اماف) یرکناهج تانهرفین ذکر دب ونس
 یرومش كنهرفو یرکداسهج كنهرف اذ زمگب نعي باشود یەم

 ۱ یا هوا فص ر وانو ن اونا ۱ 1

 تاودالاق قیساکزدباس تادا ات هکنوح رد کر تصوم کن ادال ۴نا اونا

 ال نتسناوت هلبتخف لنهدودمواوو یی كن هق وف ءات ناوت هکر

 دوخا صادوخا ترذّقو تو يعک ردردصم یا هر ز و آییسهخینصعا

 رواک هدشاوتو مون یخ كس قالرمتیم ار ز ردففح لچاف مج
 ا ٭ بانی یخد نایلاف نو

 با



 يدکهدنسماخ تب لب هعب اردعط ودوض بآزولک هدنلواتد اد

 ددفرحهزمهو هحوتفمارنویعاتمالع هلو النت روک ذ میانه ۱

 # نان شیاسگمه نار روک: یدنید نا ید

 روک ده مارس نع هلک كن هدودم ءارو یم كن هذودم ناک اب

 بآ یانو ذو تاج یک ک ٭ باروک ی وس یوزرآ بآرهب (توب) یرسصن
 یمرکب وید یعاروک هکنوج هنساسنعموص یتا رد صوت بکر ت هدنلس
 نپ ڈ۴ شیاسع انا .قیسادق تارولک هدنسداس تش لن ةع طق یک

 وصردیفاضا ب کرتهدنلصا اضزا روک ذم تدارسیتعع هلی یل مک کان هک
 سلم: ۳۹۳ یجدیزوآوا ويد نسر وک نشا هکنوج» هنس اعم شیر 3

 ااف ىد زا لف هروک ذم یاسنعم هدفی و رغم بآ رواکهدناوا ت
ER RE E ۷۱ ل روک ل  

 ع ازم ءو صاح هسک ؟,نانتوا ین نعد لھ یگ db ف كيم ناري

 نش و نی وچ رتا ب و زا )نا مکح ردنابز هم

 یر یقرقود قىغا مرلس ۵ نود ردناکفتنا هد صاا«دنتفا یمهیرا

 ع را تاوتد bA تاداراس رواک ةدنلو تس يلن هفط

 قو نو تب ۳۳ داعلو ات نام اموت هدنننکاس عاقجا ی نکا

 ۴ نالها هلو امکلوا یکدرب#ا نت
 روحا هانا نو امو عو زوتشف غو باج لها ئ ید

 صالخ ا ةروصنیآ فوت صا درب احر کلا( س )ی ان اصوص

 تاتو ناچ در هکن وح ردا هخیص تست نون هیالصا < در
 نرمسر ءاه یهدنرخآ هیلو ا قحال .هیسن فشن ءان هت رد هناا
 ةلهتبيأا ثتاودالاق ى یس اک یدنلوا لادا هر زی ه«تعزاو ی

 ٭ زی وآ مشچودش منحرد ده هان ھت

 هک هنسذ قو رعمرب شعذوط ندرب رج شعابوبهایسو تدلش ابد

 هدا رواد هب رعشو عقرب هلل لیس هک هداکرت کا ارتوط هنر و نان زی

 ی دی یرکب وید نوک مچ کوج هساسنعف یملعب زوک ردنیکرت فص
 ندیدن نالک یسبضام هد ھو سات هعطد ملت . رولک هدنلوا تیپ ین اب

 یدجوا gk وآ مشج ٩۴ ر دفع لعاف م ادوخاب نها ندنطظ

 e IS تم ۴ e دکن ak aaa (تب
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 اهنسا نعم بادرتسو ردیما رهشرب یتشدمه#روک هاجورفو بازوکالاب |
 ردکعد رب قوا وص یسیبیکرت ی انعم ردبیکرت فصو هدنلصا رواک
 ب ارا: سم اخیف قبس اک ربکعدوصبآ ی:ساک زف ینعچ روک

 مس یک زود« مروج ەلکد هدپس هلجج زوسوا# | ./

 ندا غا ص یرشفع زذا هسچچں و ریست عا س ھم وب 1

 ی + ۱۰۰9 باته یوزر نک شوک, نیب كب یک ۹۹ ِ
 ۲ هلج هل مسکن هدو دم هيس راف اكو ى رله كيهو لناه# یه ۱

 ولکه نری اه تبب یاب هتسلعق یللاوبدوبا ۱۷ ۴# هنساسنعم یسودو ۱
 2 نو ڪه ۴ رویلک میم تب 1ع) ملی ق ىز ۇتوا هلد زوس # نس ۱

 )در دلصم معنا هززوایسهخیصرغا ندن ظفل ندیشوک هلیعص كن دیس :راففاک
 دب رک لبا نونو ,یمضكفاک 9 نک 3۴ همان كتلك دو عانق
 راضم مکتنردر ضا رها نذنظفل ندرکنالک هدنتمان تب كنم عو

 د وک نار( تیپ )یناش یدک ہدنرشع ینا تین كن طعطق یکم

 سون یهاوخ# معمر یفروج
 :.یکهدنلو ek نکداهنیهاو فوت هاب

۱ 

 جدى ركب يدوي ۴ وور # هطتدا تاودالا نس ارد لص د وه

 م» یکهدنلوا ارز ردآرمضاح نیهن # بالتح رواک هاناو تس كنهع طق

 1 قو هایتان ۴ هطسالا ت تاودال ق یس اک زردی تادا هنحوتعم

 هژوج ردنط) ندیپات یردصم ردّرما هلا هدتخوم هارو یک كنهدودم

 قفاوم دم للنيل یدک هدنلاونع لو ةعظقا سم مهو مری ۲ دنیا فتو رو یاد هاچ × ۱

 ۱ ج ول وډ لود ۷# نا,هنور ار ولک هدن-دنا تش كنهرمشاع طة ودنالک

  gta e, mekدنا تيكن ۱

  0 ۱ ۱یی روک میک اوج یک ۱ 9

Pil دةم "هْخابنلع ندانتفءور و ندبه عاج+ اب اربپ 

 دے که دیک صب رووا غف وددرب لو چ روش قومز کاتر ۳

 هبیاویس لالززاو ریارععب تانک ناج دنک اراخنشدر ؟ح (تس)یروهط
 کر ہدنلاصا  REید یر ؟یویدلابارش کوچ دنا نش

 a جد مک ی 3

dûz ءطق 



yoy 

۹ 

 ی یدک ایی

  Fennاه نخ 00 ءا  PIRنسل دف. ۲

 كن هد ودم فاکو ی رين کس كنار (شاکر ا) طب لالا ااو |
 # ا هدیزافو و ةد دشب |تعه یبزوا با .هدنحوم و

  - ۱دوبات ردنالو قو رم رولبیدلو دیدی #۴ ۱

 اق ) نیک تاودالا ق: قبا دفن نادر ما دل
 ها. نە هلبا هبنات ادو ىلىك كن دود ادو فاك نەدا

 دل سو ناب داراب قبعرح (تس)یاسعل وبا انشورو اکشن

  3کور دب کت نم ید ا نان ررر مقرا یا تا طم .

EES ندو نالک هد ار تيب كن هع طف ىجا لیلادون فا 

  4نلتصاح هنا اشم دوحو رد ادم مسا هزز وا یس دابا

 (تبج) یمظنزپ زۇردۇن هبل وا قون نکیازاو یدوحتو كد بتا
 ِ ےک دوس ی ناسهحترد ؛شزاک هکطا ۴# هتشک دوبا لش و بھ دوج

  2بابا ردنان)وزآ كبة د سیا نویلوب #۴ :+

 سن ياا هکنوح ردیدب کر بفصو یک ندهد افتاب جا |

 ٤ نالکه دنرتفع یداجب تدك هف ط" ید / نا "یاب )دنکرلا تاودال

 ماها ردشلواهیفرع ِتعیهجت هنوز نم یانعم نکلزد رها نینظفلتقا
 # ٭ ناتبنروکم ه هنیدآر ازم یدنیدآ نظرم

 ما نولو یر کف لند جم نوو ازز یوکس لاارو یف غ۴ نیرغ رم
 ٤ي راد نیک ۴ دشاب-نغزرپ ها رارکر ه (تسنکدوژ داتسا )رازفونانس رق :

 يس د نغْرم هدف هرزوا 4 نیغ كن «جمیاژیزبه رو

 لندوم هس ناف یفاک روک ریز ردناکم مسا ۴ ناتسروک ارد هیانعمور

 :نرُسعو شاو دیش ان یبحو را ده رازمو رق یتعم هلبااروی رم

 منکر لا اودا ق بام لد ردناکمسا ت نادا ناسرولک ی

 )  Rs٭ باروک زارید هی رت نالوا شلیاهبق

 اپ هدجوم ءا و یخ تا دود ء ءارو ی یا هدودم ةيسراف اک باروک

 هينا اشعم ا تک >  ilر  aAهم  Eروکود ا ي ر د



۱ 

 ا ابرها تدنیف لند هل رو یف كن هیس راف ءار ی افا ]راک ەك عما

 ۱ ءاهرب لة تمالع هعلو القت هام ها ارب هدعب ! رده اف

 ۱ feels ارب هد رعاك چوب زدلب هلی ابنوکس 9 باتیش ی مو

 هک باتبشوج (تبپ )اظن جش رارپد شید هل ارچو كعار دیس
 د چالا ملک ریه ۷# رو فالد زب ش !یرویز ۷# رودز دنان

 اب رما ندنظفل ندیباتتات نماک هک بش هکنوجنواوا ی بکر زی
 5 هدنشلان تس ربع ةعبارذ طق لعافمیا مکه تن دفع لو اهم

 ۱ ۷ یش یدلوا تاب ههکه نیل ام ند هینک»
 هه اک ؛ رزو ایدہ یشیمب ۳3 ماعطنالق نده نیا

 1 زانو بسا ها ءاب افن زم ل بللا ناچ بش کو ۱

 ۱ لا ءا يدنا ا ا دلمز تمالع دیعهر اهرب تبت کاتا

 لو دودا نوا تد>و تن ءاب یجدریه دنیا ینهماج مک 1

 ۳ نآ طانت نیک (گردت )عاق تن انمم كا ةد وجاي دھکا دوا ولو
 9 دناه یقرکیدیش دنا یش و

1 

| 

 ادب اوخوا نسا نوا تر۴ 1
 سس OE و هنس هت لع ردّیفاضا مبیکرت # . باوجنیس

 لک هدیلوا تبب ان هخطق یاد, رکی ییدشنابس هکنوج رارید هما
 ِ 1 )یمن دید هديا توب كناسياخ هعطفولد وه وا تاوخ

 ً ) یلدا راو>اروآ تمر پاو درب * دیدزکب قزاز 3 اک

 ۳1 ¥ هغالواهبساود ید دراین اورهرا

 چ هنبارشآ ور هر نالوا تكر قصو هنا مم دیک وب ناورهد
 کس زوتوا بد لو هاز ةکنوج ريج يقال ا نونو فلا نوح ١

 تنبكن هد E قرقور دفعت ندا هر رواک هدنتمان تنب كنوع دا

 8 مسا مک مک هن ردد لیعاف ےساڊوخاب ضا نادن اهل نفر :نالکم رر ۱

 اه و واو ء یک كلا د هبساو د۴ یدک هدنرشاغ تپ كنون عطف

 ساتم ت ترا کا ردیکره نسر ءاه هدن جنب ا4 هنااا قالوا

 اد تا سا رواک هدنلوا توب كنهبسط#ییتزوقط نوا وید یکیا ود ریز
 مالعا و | لقت هروکذ عیانعهدعب نوک هدانتمانتیب کندن طة د نو |
 ایز قالوا هکنوح هیج هجو یدو قاتلا يعثر ءاه هر غال قت

EN 5 هات 

26 
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 ید یرکذ بواوا زوتسعو ناهن ندزوکوا دوج ولا لبلق لابعتسالا |
 > ندنلاتماو ندهد ووم عيان هد هح ابید قدمه ردزهنسخ نایلوان ۱

 ۷تا ی ردزتسوصیترا و ضید)و ازای" ی کد ۱ 0

 # اونصلآ دکنوح هنا یت را اوصو ی روتکوص نادهلیگوت فصو

  Saیا هود رهه د لص اراب دالا سهاخ فرا  Eا لا زا

 سه رمهنوصا غ ی دنارا قرهلول فحم لجاف سد اب ارمان |
 آتش دوم نهسرار کلا سما هم ےک( تن ) یاس وبا یانو ال ادا
 یدمه هنسانعم رنو نط نآ ق۴ شنا ار و رھ د تنهش رینعملختر

 شکم مراهنرا نیمه-(تسب ) یمن ر نرو اکہ د ههسنانع تا طا و ید
  ۷ ۰قن سام یلعردیقف تادا یی هکنوح # تانوتآو هدا ین مز دوش

 یدک ههنحرشو هدننماخترب كن هعبار عطف هلا ژافهمدآ کر لاتا
  ۱ ۱بالوکو رس یا درب غد داوط بوق او ص# ۱6 ۱

 # او شوک فان باخ و-یفگكنهیفوف ءاتو یرمنکك دیس ایله 
 روهش هو مظعمرپ هدننکل#سزافیدمهرد هنسانعم ءاممججب یک بالانو |

 حال * بالوک # ند یعسه دلرعساكنا هلءلوا ریکبآ مظعم درد دات رقردیهسا ٩

 هلا مالو ی كندو دم هنس رافت ف اک لوک هکنوحس ردیف ابضا تیکت هل
 افنآ زف اک هنساتهمو صبا ردتفل فورعم هنسانعم ءام مچ هدیکرو هدب

 )(  زؤلضا ندنهبازوآ بش خ رم نود ق۴ ۴

 یرکی وید شوف خره هکنوخ ردیبسیکر ت یفصوهدنابصا 3۴ زی وآبش
 تس كنهنات هعطق ودد دضک بشن زولک:هدنسداش ت كنه,

 نا وا نالکهدن ر شع یداح تسذ كن هع طة یر قزز وآ یدک هد

 ندنفابا ةجك سا تعم هج وا هلر وب ردمفحلعافمسا دوخ ای رماندب
 ها هسهک یوق نود عب یشوف ید نکل یدلوا كنعد شوق یب |

 لعاکا هلبا هبلغ هلو ازاد ادصورادیب ید یس قس بول ندس |
 ہک امافردقوب یلخدم هدرب تفت كناوق رولصآندتخان !یکردلقوش ید |

 نفاق ردلکد للاخ ندهتکنو حا ضیا یریبعت كرب ر

  ‰ 0باشر دیکج وب زدلب هر تیشهسارپ ۴
 ربدساشخو طاوطو هذ ر هک هسارب هلا د وس ءان نوکس # هرب ۰

 بش هکنوجیدیا ی کر فصو هنسانعمیعچوا دکن سد ءاه هد

E 



 :دشوحم مرغ مایا هناد تب )ینا اوب ارا ی دید بای آ !.یلغت هتعرکد م ویلا

 انار هطخ مدروتکر دمشوخ تسد# HOE بایہآ ٹچ درک کشا

 دنع هدالضفلاتاداۋهنسان چم ةن نالت وط هد لااا د شود |

 رسی (تبپ )یاد ج“ لود ال مسو هرن + نمم ەدسرەلا عمو
 هلوا ناضا بکر هدنلصا# ناکرابس ؛یژاب سوعسد # ناکروخربم

 ثاع هم طة وید :قشب هشوخ هکنوح هنسانهم یخشاپ لا یه تسدهشوخ

 ۱ دوب ازت كن هم طق یعدب PIA لا تسد رواک هدنعسا بم

 ارخ توا تفرنضقوربخ انو دقت لقن تمالع هوا لفن هروک ذمیانعم
 ۱ هج ۱6 رارید شوند بونلوا طاتساو شذح هر ءاه ندنرخآ

 ۱ او رونس البا هبکهر اهو یف ن هددشم ءاطو یدو یر لنجم

 ۱ دا هنسانعم بیا یرلکدکح هدئسان . راوبد ها ارامع» یتدمه هثسانعم

 ۶ میام تکلعو هل وا هدیاتفح ردسهلاش ید هدراننآ ودب رع

 دنزیمخآ تیپ یلنههطقیاجوا هرکی بدم نازیا # ررید
HEELتات تاک م رد تام لاک  + PEE 

 6 ناک لات ماخ تد قلن هح طع ی ب یرکب هلرادسر ءاه ۷ اک

 ا خون ی انالوم تزمطج رولک ه دمنسانعمهزاح س ابو ەس اعم سأخ

 :9۴یورعم کالم دسر یاهبناشزادساک او نوکر ازا دند سر

 هنسانعد فرو با یعاو ه طقن هلرا جن بس و ترعیادعاميتمع

 یجددعط و( هاج )ر دلیعتسه خد هد لاشیاو ردراب ربع باطبعو

 مب یضورع رکاو یریاب رم عی نکا ردیدرج ال !نع*لمر رحم یک
 1 س هعطق هدنزو هع طق و رد لاف یتادعام ردفوذح یضو رع ضعت 9

 يغ داون المافر صد هت یدلناافتک اندی و هل انا بیتزو كنا هلغنو ایک

 العا ردناکسا کر تو قذح نک اس راببس نالوا هدنژرخا ناوجفو
 قیاس یاب ولبقاد رونلوا دیس وید روصتم هدقدلاو لوءفو لیعافمو

 1 پا رانو ی ادا پوخ هر ڊا aR 0 یدلبازوزم

 ادا و هردان 3 یدک هدنحرشیاونعلوادعطق یس روک هعطق
 مان لبه اع عطف مد لزوک 9 توخ در دعداش یر ەد زاشنا ر درا رع

 2 ۲ ۶ تیم لمامرولک+ هدسعاخ تدپ كټ هع طة وبا ادای ولکه دنیا

 رک هد هعطخ وب ارز SESSA SL ۱یلق هداب

WEE TRE DS Ra :۱ دن  



 هلنافلا ی ی زب , فاطم تو ۴ شب ندنمرآ
 ید ندترآو ندمارا هلفذح نەت ءان هزکصت دهمین سکماو 7

 4 هارو یزد رشک ن هدو دم ی اکو كن هه نیش ۷ یکش»نذ 3

 بیکشناش یکی رب ناتنهخن ترادن (تبپ) یدسا میکح مازاو ربصنم
 وام ندنظفل ندیکش یت دده تیشخرهینبزآ شاپ تسپ

 1 ۷ ساتژار دکور ز د لاک كنك ولی كوب اله

 زولک هدنزبخا تبع كنهعسات غامق ود شف لکه وسردکرم

 ېس هغي رم !ندتلفهل تد ون نالک هدنشان :تدت كن نطر ق

 واو هدنماتمی) !وردلت ون لا یهدنشنن لا ا قلب زدردصعمس ۱

 ءاتو یرسک كانيش اتش رد هیانهءوب یدوپ و كق هلبا هظوفلمریغ ب
 رسا هرزوآ يسه غص زما ندن ظذ ندب اتش هر هدح ومدان و ییعف كتهدواد 4

 مکح بات ۱۷ كرد ماکنه ها درادنوت یاب (تنشب ی

 ۴ عه بالاتر ا داوا E Rs تاتش م داردز

 a هع تفرفح هدام جن کلی دنا تات .یبوطوص رد ییکرتفصو#

 ۱ قرلوا ییکرتفصو کد ةعدارلا ناخی قبس اکوتص تآ کلوب رد
 ا هب کر ومشرب 2 دمه ر واک هل نت اس تاد لندن

 1 هناتع یعکیاوب زر اوصزب هلکنا نوززاب دز اوین ناو
 وتسع و کباب ۷ خ رجو هو ال کسو ازوش امودعن هنر (تدب) ی
 ۳ دف ڭثىنبتدود * الو قوق ء اب 6# تالا * ناتو بوک

 رولک هد هتناتعم ضوح ید ۳ ی عج ى دۇب را هدخوم

a Hee lg 3باتا نم رک یی رک د ردرک ایسا  %* : 

 یلعردلعافمس اثاذدار کردم ند انسا ا رور دلع اف سا ۷

 كتهذودم ۰ ةن و هدو دم همه ۷# تانشا# هک 0: تا ۱

 نوخاطو ی رەد عن کد یادم اهدا نر وئیر
 E دنسانعم نمر کد وص یدیا بآ سا قرهلوا امضعا تیک رت هناا
 ا رک د تا میکنن هثنانع + مرک داعاطد هلنا نتسو قق ك دود م رشا هَ

 با ننآ هد هننمر کک ووش یک ی رلکدیدرخ < سآ هننهرکد تشاو بس ۱

 نر رده هل سل وا تلقب عون هدنعچ كه دود# فلا لد ارسهنک ن ۶ وا

 8 ست لد ۳ ولضا ن رکداڑاک ا هدع» رابادب ابنا بودنا بلق هب ل



VEN 

 ی یسهدراکشاو رهاطخ مس : ها هم*نیشو یھت كن هدو دم ءا ۹ ساف :

 دشلدسعو مرکر دنن ۷ دیعبز د.هزام زاى زنك ماخ شدج (تس)

 نبغوینوکس" لات همش ءان و یا هنس راف ءان ۱۴ ما 3 ساوا رھا

 كفلا طعفو ماب لود كغ طهفو " هليا جو يف كن هدودم مه ۱

 یبا 3 خس هلکترداوب ےن "هوز ییشتخنا موب هلل وز ےب /

 نوک عدس دخ هکنكي رهزا قشاع ( تبب ).یقیهلا یو زان همانا

 یرونآ کح * تسیج ماغبپو' دصاف دراد بنز نیانوجقشع ٭ را |[
 ماند ارام هج درا لج ازا # ,aR لون قا

 9۷ت اوح حجاب ید کتا لاوس نادیسرت یدلوا ۰, ۱

 یالادویرسک كن هدودم نیسو نوک تن رو مس تنهیسراف مان ۷# ند
 اف هان Rt * هنس انعم كتا لاوس و قمروصردردصم هليا تونو نه

 (تیپ)یاظد ¡ ج باوحیعم دلد هما و یفض تا شو ییفق تا هدودم

 ]تشک هدیدرب یز اع زا دان # تشمارف از جا ذی رک ناز .

 r . # جد زیشعشلوب ندولآ شیڈلآ شالو: 04

 نما ڭغا ندولآروکذم هدعا رص موب ليه لاندودم ةر ۷ شیالآ

 ریه ردردصمرم» بنا قالا رج  نیشروسکمیلبقام ەن رخآ ی سهفیص رضا ۱

 هههندولآ زنا زتنم نشیالا زانا * از ناهداشکم دم یار( تایی مطا ۱

 رولوا ی هبعذعهو مزال مه ردرذصء هلع لار هد: لم مالو یک كنهد ودم

 ردشلوا هبقرع تعیقح هدقلراکهنک ی دیه هنس انه قمر دش اوب و قع وب
 مایسدق شدپهدنفر هرس نکم#یناحاذةدولآ ناو ترات اکسید ( تس )ر عات

 .زولک هدننالآو دالا هل لا با هب هیت 1 اد قلا لو او الت * دوحیاعدزا

E ۱ ِ۴# باتیم وهم ته یدلوا كصاخو یناصو ص  

 سان ییا مدار مهول هلی هدجوم ما ویچ ك هدوبس# نون # ثان

 ناسشلعل رولو تّفص هب هتد ا ج یاو صلاخ يع لو | ردزوکذم :

 دەتال فما فدا جده متع ضاخ ا ځد : نانا باکو

 رردیشلدا تما دیکر کاک ار ڈا ب اتر روک ۱

 دا ره یدناو | زینصهجاکا فونلکد ندیعرآ- 3

 0 | ردردص» هر مک لنهداودمممو یراق ننارو تا دوم رپ ندبمرآ ۱

 | داون یا ترب )یان چت ل اک دن اذعع قوا تبح ازوا ناب فو تملک تینلکد

 حدید



 وک ةوکشان(تبب) نالس هجاوخ بساننویابیزو تناینمو رافو و تعْحو
 ۷ باعسرد نادنخ قر تئدد دوج دوجوا # لابجر نایرکربا تم

 الا و رب دهوکشهد هپ هر غصب رقو رولو سعا ن دنظغل ند یهوکش ید
 اراۆكززب هيترا تاع و وقد الب و عا یک هل را ده كنيتدو دم مالو و 1

 وایالاهبازادینشت سک وا یالاو نم و مركزا (تب)ی :رهجونمد دی

 راد ید هلا و رکرد هلال فیطل شم نادعیربا هعبا ج لپ

 ۱ %2 تایماکردنربا هنداره ردبصنم هاج * ۹
x. ۳بصم نعم هل ۱ اه زاها وی ننهدود# خج:  O n 

 هلا یت نوکس ¥ انماک ار دلت رائو هدد نع لایزدقوتهبنرو لایفا ۱

 RETOUR ردولددا اره ماک هکنوح رد دیک تط ۱
 دوخاب رم | نادر زغه) نتفا ن الك« ه دن سی ی دا تس كنة عطف یی دب یللا با

 ٹاور قلا ای راک شابک مد کج (تبب)یاخلاویاردففضلعافمسا
 د ردوثنالوط رادعولکر 0 2 تقاطبات 3 تایماک عشنا

 ناوت او بل مو ها تقاطع < هل هرلحو ماب :Oe يف نام ون قو ءا باتا

 تا فررادن نک E و (نھب )اش هما ر دقوتقاط و 1

 لوار رولکیخد يانغ ىکا نوا هش! ندنو یا دریک اهسزو رب ناب طب لوک

 ین مبار)بارطضاو جر یف ثا ) غورفوایضنممب اث )ترار ھم
 دره ن٤٤ س داس ) تو در رد نع سما )رار د بات چ رکن یش الوطن چ

 سارهو یوخ ییعءمسان) بضعو مخ نعم نما )سروش عع عباس ) مع ۱

 نارد بانو ر هدنماغم نادرکو ؟ورمک هتنكمردنو دغی ندیدرکی یعع شاع )

 هدانعم مب واور عاملا نع رص یا ) تاکو ب یی نافات نەم سشعیداح )
 ج: یکب اثومو بانل اعو ناتهامرولوا کدی بکر فصوو رهاردردص همسا

 و و قالوطو ملکوب هلرا هیسراف مجو ۱ یرسمک كن هدودن# هیسراف ما
 درد 6#. نس دو یک ا یادی یا (تیی) عاش همان

 مواول را دن ندی نده تشذکر ی > نوکیا ن زر لد جا
 * بات € او کف روت اوا حالط صا ۷ 0

 رکظ رد بک رخ ندنظفا یا نک هدنلوعاربصم لتیب ول ۷# بات
 سس ی ندعبسام یهجو ردح العصا هنسانعم شاو

 ۷# ماو ماغي Mk ردرهأط شاخ * ی ۹
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 :ناسنو ترام هدنناسل ناوب یمسا كدنرلبآو ردنوکش ب شغل ازوبحوا

 رهشمولعءیرلیفاب و تشه+درآو نیدرو رفهدنناس سرفو مولعءیرلیفاب
 هو دارلاسارر +3 راودا ارهامو لاس مدرک (تدب) یو نزرع یییعم هنانعهر

 مایا نوا كنبسع “هام رههقشب ندرانود ردننلوا ع و طفن تپ و#هاهار
 یک ۴ باتهامل رب دام هدهنعما كن شرف لکو» اک) یتیم هد هتم | كنو
 ع : هاد طا یک بالك ر خو .ىدقت جنا یدىا هام » پاتیلبصا ردیفاضا

 اعش نع علیک لات هیق وفا بان یدک افن ورد یآ 3 هام یدلباهدافا
 هد ناراب را ےک هنن روک هدنحنمشیبار تب كب هعطق و ود عورقو

 رل دیور هلیشرظ هراغتسا یخدمه رولک هدنلوا تدر كن هعطق ی درد یمرکب
 21 دی ڈرو وجب ا۴ شب اتهام یوروزس دق: نآ (تس)زعاشرربد تابه اه

 | ¥ باوخوقپ وا دونغ شع ز مارا دیب قفا وا # شارپ
 اى زان وا هلبا ارو یفق كنهدودم لادو یرسنک كنهدو دم: دع ومءا راد

 ؟تسهرابعی ات (تبا )ی اصراريد عاب وا هدیاتغحو نام هدب یهنساتعم

 هو هاک [یتر مهد: دوش نفرادب هدر د باح ب تا اص# تابحنوخموهوم

 ثلادو ی رادعص لنهدود#من رونو تان هم چ نيغ kK هدو رولک > ةا

 اهو: هنسهدس یعشدراو زونه هوت وان ن قععزمهلنا هيم“ ر ءانهو یعق

 فلاو تعالعولوویسهلاماعضعلاو حلا نيب كن همت ءا ٭*باو د۴ رید

 هیانهم کیا رولک هددنسانعم هعفاو هکان ور ښ دمهم ون عع هلنا هدحوم ءانو

 . قحزا شدم اک 9۴ دیر باو خش درب اوخوا د اهن ر( تدب )ان الوم ترنضح

 رووا ید رض اح صا ندنظفإ ندنساوخیهاکو < دیشب شداجادن

 .‰باوخ هدشو دو شود هصک ی نود هدنناوش شموپوا#
 ا نا همحمء اخیر دص رد)وعته سا هشنانعم شموب وا #هدساوخ

 ندساوح هل ر شک كب مدد بخل ومل و فی وتمالعواوو یسهلاماحسلاو

 ۱ دی اثعم مک نود هلا مخو یم دوم لا شود دل

 صرراق هدهتسانعد زومو لا هند ندزوب یک نما و هرات هد
۱ ۱ 

 ( سود باو # رولوا اهدرمضاح صا ندنلخدآ ندیشودیندمهیکب کم

 ۱ ۷# نم لاو كد العاهوکش تمحو تببه ۷ ۱

 تبیهینجع هلی اه رام او یر هم ان هدود«فاکو ناندوجمنیشن * هوکشن



  ه میش دیش و ٣ رخ یک اروح, ,١١ رد راو :تفل نکس عاتتجالا لع ۰

 یرسک ك ی 6# هم # دشرخ ۸ دیشی ۷ .دبشروخ < دیشرو
 ندییعتلاسره یخ رد هناتسشنک هو هل ارو وكس كل
 ںھش هو ردد عی لوا دنا بم جیب یبظعا ین هکر دیدآ یا یی

 و .ردیع-ا تاهتشرف لکوم هرو دم زور ندو ردیعسا قوک ی ملا نواب اس ۱

 | وید خرسكنسنمع نهم هدالضفلادیّوم رولک هدهنسانعم تبحو تقف
 ] زمه 4 باتف 1 ردلوقتم هن ساعه کزرتسا هدزاکنهرف صدد و ردیوژ

 ۱ دز ابشاب لاک موخرم مشاسنعم شنک دوب هل تی ملت هدو د

 1 نم کر دمعبصو تایلتفا [:هکدرویپ توا صاخ فرصا ید مد

 هل هفدحو4 ءاب یادیا.بآ هدتنلصا یتا .هکنوج هنبساتنعم ی ردزقو

 ۱ ندا هلا | هجوم ءان وی كنهدودعهنقوق ءأت ۴ بات : ردشعلوا لادب

 ا کهاز ندع لیعاف منا .دوخان ۳۹ رها ندنطظقب

 نام نکی 2 نون باف تیم ذر سعدی" ياد نیش
 که ددراوپ یک !حوا توا نایک هه هدف ۴# زونه رب هجا

 ۱ هب راجو چ وب ویسوناو هروغ (تب) روناوا مق ندی جووش, لا
 تی رکود ٭ یو ن دلی رقو .مجن حورس سک: یزو نوک و سل
 اضروت ن نامهز دنوک هیآ 7 ,نوکم ناپ غص ره انوجو اکدو انوجو ت

eنزد وک فعص* قش ؛متلوب نوک #:تیسلپ  | 

 «,نوبو و :مالو فاکو فافو اف .نيغو نيع# قلاب هک
 ا لب ۸ ۴ باتهام ريت دیآیآ هامزتباندلبا# ۰ 1

 زب برو ید تنمیقوف مانو فوك كوم هاو یف كوره ا
 1 دوم تشک کرک تردشنار نردتالم ( تیب )یر سم رار د یو زا

 ۱ منیان قرب: عو نيز لب علاطو" تج ید, رخ ت ب

 1 رک یالنااه الا ین دود م# درو ها دوحسدارو ۱

ROAR «هدافتسا ندیسهن ةکلپ ری وب یریون  
 : ردیکلو هرکلو یکی سان مس یخ دهه بد رب هک

 .:وس رگ سگ ردو زا ودعوا دوب ۳ ره ا هدر ب
 ۱ ردهم هنو هارو وکر داو ادتم هدهیعالسادالب اح ۱

 م ن درو ا تم
 ی
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 هک ناهج هدشلاتتس كن ده طف ینکیآی مرکب مک هتان د نع ۴# نا مج

 وو رعم ها تیکر لات اودالا ی قساک ردالعتسا تادا ری رولک وید

 1 باک نا یازفوتر هعورهم نوح مع طو # 4

kAیدک هدشحرش نناونع لنیلوا2 هو یس هُرسهو  

 رو ید شنک ۷ نهم ۷ یدک هدا تب كن هثلاب ةغطو ودك

 صو »۴ یارف وترت ۴ ردففخ ندنآ همرولک هناا لنهعطد و ودیآ

 ۱ ۱ تعبار تدب كل هعطد یعتلازونوا دود عاب هش وتر اریز رد کرت

 دوزف مایا هبت ءا و یعف كنهدودم یازو یرسک كاف یازف و واک
 یا رفو دیازف یتالبقتسم هکنوخ ردففح لعاف مسادوخاب ضا نانا

 1 روم هلی مجد یکی ا رفح ر فو یارفناج الدم یلاثماو ظفلوب رولک
 ۱ هلن هد یءطقودوت نا زا دلبآنابتا هدهزوشکم تل بات رانك ۱

 اکو و هدان فرح دنب :يعلتصاح)فورعش دا یدک هدنعبار تب

 هند طقوب هکنوح ردذع طقدوخاب هعطدرب یکی آو نوک رترا عاعش

 رسو روکحذم یک اهلنا زا ستعنص یلاثعاو قاطو ظن تاعارع

 اف رد هنس یدادضا كناو یحاص تومصو عابعش نالوا

 1 ٭ ی اتفآ ور همو دیش وح شنکر دکوک نایسآ# ۱

 و هدازاشاب لاک راد كلفو امس هدب عا کوک هلیذم كن هزه نام
 3 کاره د زادسک و فو نانیسآ کر روت بوادبا صاخ فربحت
 5 اوج یهتا ردنشعلق منا هکوک هلبا هبلغ دوخا هلی لقت هدعب مشنانعم
 1 نواب ظ5 نام نوک دست یک تس كن هعطقو وبد نعرکد سا
 ۳ درر ففحمل ءا زا دوخابرما نذنظفل نادنام نک هدنیبماخ ؛ تس

 عسم هياتنعقىكبا وت ۳ رد نایسآ هننوکی عددی ییزکب كت هبسراف روهش
 ۱ ۲ تو شون هداب # ناعسآ هاموج یازور ناسا (تس) ناس دعس

 هم اخ دیشروخ رب د ناعسآ ید هی طنش رخ لکوموک لو او# نامداش
 : تم اک هلبا لادو یرسک كنهدودس# هيچ »نیشو هلو هحواوویعع
 ل دب كن هعطف یر یرکب ود سکس روخ کو ردكر م عء)

 اوب رولک هد:عنار تب ثن هعطق یا زوتوا قلد س کیش ر ولک
 زددیشو یواو ندروخ بودیاافتک اهل رسک كنبش و هل ص كاج هدا

 E ةدنول لاح رد راح ید دشرخ hn a ءا ٣
 چ وم جرج وکو یک

 عو

۰ 



 خرسلکو هنساضح«شنآهدرخو شنآ هرارش : كشرى ۇل 0

 (هدطق)یرخف سع-رولک هدهنسانعم جات یهفوکش یزمرفرپ و هنس
 شن # تشرس تصرف تسادم آه تن# خ وب وت تسد مرشز تا

 شی ذب هزوک هکناز كشرمس هدیدز شدراب یمهناز ۷ ت فکس یوس

 هتسانعم هرطقو ساب قاطم+لّوا#شرسز لکی اج سر, لعل#تض
 هدي روش كنهرف هلمکن) هندنانعم خاضاوآ هفوکش یرمرق تلات عقد نع
 یاک هی رک ظفح افردطوب ضم هل ہنس اف یاک فخ ھلن رع فاک

 دن اا را یف كن هبتعشءاب و فوكس كنارو یرسک كن حس

 رار یب ناعسا دنا !هتشکد# نم مداهد هی رکو هحون (تبب )یناعل اولا ءاکب ی

 ۷ بانوخ وص ولنافردیعدالغا كد ناب رک# ۱
 كاب را کلر یاب را ناسو رک لب رسک كن اس فاک# نار

 یالمهتس» ارز رد هنشم تفص دوخا لعاف مسا هل ءقابلحا نو وات

 مشج مرابیتخا تسدز (تبب)ییمطنربهر ولک یرکو ہد نکو دی ن
 ناب رقو ادف هدکتهرف ضد *نامرد تسدن دناتتس یمشذانع # ناب

 ا یدنا باو ل نوخ هلهطع واو هدنلصا ۴ بانوخ # زد ورم هدهنساب

 | تب كن هسطق ییژتوا وب ناتو کوج 0 ی 1
 او نوح قوا ییکرت فصز هدعب قساک هتسانههوضبآ رولکهدنعب

 بولبق دم فرح یزمهو هجوم ینونیند نوییآ ف یف بوئو اف
 ۱ هدد كشا تایوخ هد (تدب)یمظنریع یداوا دردم یسانعموص 1

 i هدنشاب وه ا بانوخ٭ ےھر کج تربص شنآ دزوس ہک مت
 ناوعفلیعافه لبعافم لود 1

 قبرحا یس ادتاو r زدیدآ رجالا کک ج هر 2 هعطد 4

 ند: وا نیت افهبزرحا ( هیبل :)ردفوفکم یو فوذحیب ورو یو
 توالوا لقن هی لوعفم ا لیعاف بودنآ ید یون ندنرخآو ۱

 یتنکاس كفيفخسسیهدنرخآ كنيع ایس ور ج فکر وتلوا هرجا وند بر
 تالبعافو لیعافم تروشود یی رازون ننالعاءونلی عاف هکر یکتا ع 1

 ردزام ولعم نده غیاب راد جالیشایاب زر ولوا هرج ود نو ت

 ٭باآر هلوا مکن اهجو هشوقنوارزکب # بکر
 رد r عج سون هکنوج دوم شویم هدب وایم ندوب :



1£ 

 روا هد جد ندفراملا س“ نرمو م ۳ رد تا برت ها

 ارش ءافتنارک | تسود صاصر هلججزادارع ندامذح هضفمزب رع هکنوخ
 لب شعا قجالوا هضف نالوا یناضالماک یدیا هسلواغناوم عانحتاو

 77ما ناسا ندب نکل شما قجالوا صلاخ زب ربا نالوا ینیفحلماک
 ؟یکب د2ا جارخا ندتین اسنا راد ناک هدب ولوا ماذج تاع ند هنمزم
 ۱ اک لیکو قاض! لماک درک هلغلوا هضرام هنهره تلعر یجدهصاصر

 داوچ) ردن تاعو هدصاصر لاوس) شمالوا هدیسر هنس هجرد قیقح
 دهتنلا هدودعم ید هدحاو تلعرکا یامتهبنا انصماذج هدناسدا ندب
 ژیرابع ندنعاغجا هدد ہت للع نالوا طونص» هلتدحو ته هک اناف)
 اذ تلع ترابعنداتش للع ع اجا ید هدصاصروب ةتشیا یکی نیدلوا
 ؟ر دراو تلعیدب هروک هم هلارضاق مپ فە دصاصر وب هکنوجرذاو تلعربیک
 تفرز 9 ترج ۽ متسو ۳ ناب وذ تعرس ۲ .تنیل ۱ راد و هدهصو

 < دیک ندضانصر تاعیذپ وب هتشیا مالک ٌهصالخ هش > ۷ تروس

 یک ی یناسنا حور نامه ثخ رذ قوب مزیزع نکل هضف نوکی داکی
 راکش دما هلوقموب نالوا مزال هالقع نجا ردقوپ اقش هلیلعرپ رد نهر
 لا لاغتشا نل بو دیا افتکا هلن ردقوب ینوعص+رک دپ یاب "ی
 لّبلع لا مفا نطفت ردیلواهدغم هساقادضم ةر الاو اسیندلامسخ

 ۳ 3 هر رک هلعاكشرسو كشا ید هنشان روک #

 هدب رعنکی شاب زوک هلی فاکو یتوکس كب دمج نیشو یخ كن هزمه# كشا
 ۱ ۰ !مایازد وط دش ناتج( تپ )راطع عهیشرارید سد هه رطقو هشاب رهو عمد

 تاود دمه رد هنسانعم هرطق اقل طم هدتنب ون # مزلقرح نایمرد کشا هک
 ,یناکشا هدنتیسف ناکشا هدنعچیدیا كشایمس|كهاشداپ لوا هدنابناکشا
 .ناطاسهکنوح همدقلادعاوقیف قبسام لعرادید نایناکشا هدنهج كناو

 . رد هفت الط ترد ع لود نالوا مولعم لوا ندننتعب ايالا لا هيلع اینا
 ٠ هد ناناکشا یرب و نایناساس-ید یرب و نابنایکی رب و نایدادشد یرب

 مان يوفت خیران موخرمیبلجبناکنکل ردحورشم هدخیراوت بک ض عب
 رضوا جارخا هشب رکی اود نالوا مدقا ندتداعس نامز هد اک
 قوکس ك2 نشو یررسک ك نازو كنيس كشرس # طظفح اف یدلنا
 هنانعم هرطقو شاب قلطمو هنسانعمیشاب ززکی کك شا هلبا هیسراف یناکو

 هد
 جد



 سال

 7 یک وهو هام الثم:ږولوا بلغنم هرخآط بب طیسب هجا رولوا لب
 هتشيا یکن اوټح نالوا طقاس هم الد,رولواب اونم رخ تک ع بک

 هکر وا هضهاک ردىرۈض لی ةد نالوا هلق رد ها دام هدنروص

 زولوا هفیکف یک ان نالوا بلقنم هک اه افردرابقان اعم یسنکیا تروصو

 و مالثمرولواهلاخ لام دوخام ویکی بدلوا غانوزتینو تروغوب دوس
 كودعلا ةداعایس هلئسم بالقنا هلنتروضو هدام رک انى ىب

 رر ها هبقبا راج 9 هدبازب و هکنوح ردطونم هنژاوح مدعوز

 ا هعبس داسجا هسیدلوا مولعه لص ةتوب مزب عینک رداکدا

 دنلاوه هکنوچ ردلک دندنلیبق یبالقنا هرخآ ةه طبس لاط سب الفنا هنا

 هلو ا ندنل بق یف القنا هل تر وص هرخآب کره ك بکن م هک اب ناردن ر كن
 هسردنآتالقنا هلفیک کا هدنروص وب هنشنا هوا ندنل بق الفنا هللاحد

 تدوع هیلصا هر رج بوسرب هسزدیا بالنا الاجر کوا نا عوجدا

 هدهاشلاب د یلاسثماو هع داسحا لاوس)عهفاف J اوا لیمص هدوخاب ۱

 كم دردياالقنا دالاحد وخاب هلك ةف نعد اوا نایسقو دادنصاهلب

 هکنوج هلو اناددحاو عون یلاثماو دعبس دانس> هک اچ تاوجن) یلکد

 یسیفیف> رکن ھو بلاطهغل وارابعل اتو لماک صع هعظو نلخادان 2

 هطدارش ءافتناو عناوم لاصتا هنن وب ره نکا بغاز هنماگو هنلاک نال

 دیدح یه هلبازارقتسا هد لانس هردو بوم هد !زارجایلاک هلرسهسب

 یا اعم یلاهماو رخ نمک و تلنآنییکوو, صادر نیکو ساخت
 برنا فان قروفالوا TES زع ید اراب د

 عافتراو طارش عاعجا مزوا رب زیک ینیدلوا طقا اسذاس یہ دانسماخر بطب

 هروک هتم هسرولوا صقان هک و رولوا طقا هسردیا لاک زارخاهازب ما
 ردزاو یسهصاخر كيس هع رهكضرا ل 1ء و )قبشاکولوا یم لما

 R4 هبهده مو سدا ملقع سبک اضلقا نیل یسعهب ره هخرب دقت

 صاوخو لوصف غو رقن و لجو سوهاج هک نستمر هدروک تاۋ یلکد

 دون نالوا لتا ندا + نکیادادضاو عاونا زاتعو لصفنم ندنربر

 دسحاو ع وئرب یرب ره تروغوب و زنی نالوا لصاح نددوسو ډجاو ع
 دیوه نوب میک هتن رد دح او عون نیسنالو ارابع)| لد اکی حر دادو دخ هم ل

 را رابلاطويد لالح ایام هضفلا راک باب زاو نی اب و
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 ۳ هب یا ویح ج وړو هب ب یناسل حور وارد هن نانیسدا دحر دونو هتسد

eحود هدراز و نکن ردج اتش لاما كچوا وب ید .نردعت  

 ۱ ید ا نولو وپه وید سفن شاپ ږ ياو يح ج ورو نور طف هئی زب
 ورا لفج ورا نع بول سپ )هب يناس | ج اؤر هنوکهب یراتز طح لاعت ج
 ٩ یارب قب یورو یکی کییلیا اغخاو ےک هلرءطف صن( یہ درعا نم
 ود یهنل | جور یهاکهورو نما امکج یدلبا مونیکمو مون
 مدا دّصععو یبعا باطما هنارکآ ایا هناکو هيمو دم رکمرچ یمهاک و

 ؟.هدنیناسلا جور هیقارش نا 2 هیفوص الع لاوس ) نلتدلبا

 2: هد نقرف ینابفاح ور هل وب ح وارو روکسچ هبرشدلا ةقا لا

 اوج )ردیمراو فاش قرفو یفاو نابیزب.یحد هدنوب ییکیرلکدلیا راکت
 | هدنناب : سج ۴ لوا لصف:ردجاتح هب ثبت لوصف لح لماعموب ها

 (یناتلصف#ردب رب رھ نادرا هی اتم هرایس هعبن همان ےھ دس هد اوب
 افانصاو تبریک عاوناو هعسنتاحولمسفن هدصوصتخوب هک هدننایب سفت
 ؟هدنناس حور #ثلاث لسف# رولوالصاخ ندراهتسن یهابشاو عینرز
 ] دا یوم ۳صاصر ۳ قہر ۱ رولواندنر كنهعبسء اش حور هدهدامول

  . الخ ىساشىعيلوب ۷ دوا یو هرا ره ۲ ناقیعبمد ه ضر سو ٤

 مانح هب هفاضاو مطا هنیرب یر رولوارسکا هقّشب هقشبیرب ره ندیدپ و 8

 ار رهتدحوزز نفت و لاول ىد ليا عطقو صف هدفراعلاسعویدزالوا ٠

 و شن تاوج )رواوا ریذپ دوجو هلبا on رولو| هنوکهن لسیصعت
 اکر 2.1 لیل 6 :سلک ی نیعصت ۰ ۳۰دهع+؟.یلح, ۱کنومازٍوُفطو

 رد ها فروم هرومازو طوب هلن اهتسیا حرط a هوني ۸ مور ۷

 ۱ : نوک انوکو هنالآ یکی دناو عرف دهن دخ یوا لاھ كزۈمانوقط وب و

 دن همونکمر السا د: ییسهلج و رجا ت هنام یک .فلحرانو تح

 0 اثماو كناحولم قد تیر الخد د مه ديا نات تو "هدامرب هلج زا

 ۱ همول هتد اراز د هراز او :افساهحاوراو هداسحاو دنللخدلو چارلي

 ۳ الیصفت و لاوس )لء اتق ردلوستولا بعصو لوما راوشد رد نرل
 ۱3 قیافخ ساق یجرلکمزال ام رولص و مانو ایک ا

 رع یسانعع كنعد لاح ید افح بلق مز ع: ت اوج ) یلکد لاحم هاذ
 لق انکم نکم چوب ردکعد زالوا نکم بخاو زالوا تحاو

 و
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  هذسافنعم ی وص شوک یدیا میس بآ یلصا ند فاض تیکت ب
 نوجا فیفو ارب اتو عدقت نوعا تعالع هعلوا لقن هدسابزعف

  كنامکحهدنوب هوا هلیوب یدنلقدع فرح یبس هز مهو هخوتفم
 ترانشا هب رلکدید نوا نوتلادوخا شک هدا جوش کا ۱

 رس کجا بایهکاو ایک باب را یراذتفل هرارفو زارف (منکن) رد
 رارف رمالا شفن ق ید هویجو بول وا :یلبع كن هویج ږغ

 هسرویب هدنزب رک یعجتجاق | رب رحم مان هلتسخاوا یفصتم لبا تاه
 ربحت وید هدنزی رک هرارف نوجا نشح مانه ډان کیا زاکلاخت میانه ن

 ناف ا اقرملا هنو ادیشو 96 افلطلاو ازان ج (یوننم )رد هداف قر
 ردتسار لوو تانامکح لاؤ اقرمغلاو برا تكلم و( ایک قزد

 نكح نایک ړم ېک تنردباوصو تنمار باوج )ردیمزاو یت جراخادؤ ج
 کهن ردراو ی بجراخهوجو ج دمه یکی رلکدتیا دج ندعو رفا بق
 تولوا مع لوس )یک یییدلو ادهابنرمو لومنمندهراعم ناب راء کنو ناد ر

 یراذک راک الغ نامزالاسور لع ےک راس مولعیدیاوا نسحراخدوح

 دف یراترنض> یلیعو لج ق باوج یدرولوا یزاعش فرعم امل
 الد کر اج ع نالوا لات رطخ یعوّیشو ترهشرهاذناا بس کز لک د لی و

 بولق قفو» هیافخاو تک ینا دعا كمولع یک ہون بعو ضزخ عوارفخ
 ردکعد اكن اکس و ناجا ییعب یدریدتناداقتعا یں رک راھ

 یک اعوب لاژس)رلیدلوا هدایسر هنس هچ رد دج ون داکب ال بابا تالذ لچ
 نیدعن هکلب ردلک درس هلفرطره ایوک ع باوح) یدل ندنهچ
 هوك ن جاعم هکن قاذحءابطا هک الاو یدلوارمس هلیسحرقو شنی
 ردرهاظیزلکدلبا لاعاو بیکر هی ویچک ازج باهم ی غابص تن اطو با
 ندناکما منی رعباوج )یزالوا نکملوصو هنیدقن هلیعسو نچ لاو
 برة دالثم لاوس) ردجاتجتهعح قیفوت نکل ار دقة ی یدوجو ه8
 هديا جازما هوبجو ردا شدو جنر ز و تبریک عب اددعوا تاقعور اع
 هاشم لکد هلوا لصاحر هسالواج زم اذه عمرم دب درولو | لصاخرفو س

 نادا مربع باوح) رواواباوص هج یرامالک هحریدس تون رعالوا
 نشون هتسإ دوج ولا للماك هنوکهن هلدتسد هناساک ۵.اع هکاب هناناویح ف

 ردبفاضا لماکرقو بح لماک سعش نکن ردرایهلا لاک ن داع ا نیب ی



۱۳۸, 
EEN NEEDED 

 غاب هکنآ |( تب )را طع “رسن مما لماش هنعو ره هنسانعم

 هسم یی هه نیش دوش ۷ دهد یهاشو ټاود اراکدس ۷ دهد یه

 زرد جس هد هک جدو هليا ارو یر دف لواوو كن هدود«نوو
 = سو بانس هدر ج و٣ س« شمش طرح (تب )نا هحار 2 2 8 1۳ ۱

 رد هجو .ید رابنش هلبا هدح وم مار هنلدب واو ۷ یون ریوزک

 ۲ با ریخ یسهقلطزوص قمل اط هوص هنوف ۱

 ۱ ادیسر ءاهو یمن كنهبقوفتاننم ءایو یکن هدودم ده نيغ اه وع

 ۱ دنا یکیاوب ردز اچ یخ دهطوخ لا اط راب د صوغ هد هک لاهي وص

 رد (تس )یتاعلاوبا رد امت ېد یوکس دواوو یکتلكت هک نیغ :

E e۲ رخ دياغدوصقم ه لج اس دخ هک دشان  

 اوچ هنسانعموصیعلاف یدیا ربخ بآ ق ر هلوا ییکرت فصو هدنلصا
 ب كن یک رکب قرهوا یپکت فصو رخ رم ر بآ

 را دار دم فرح ییا هنيو هحوتفع ېن هم یازو ا عفیش
 ۳ هر دک د یناولس یسانوم هدکشراد#

 ِ لفاک و یرسک ك نهجه نیشو یرسک< تنارو یف كن هدودم لاد# هنکشراد
 دهنسا یرلکدید ینایاس نر نعاودارهز هلا همسر ءاه و یرل هه كن ونو

 ۱ جاید رخاو اریکه تن ربلکد روک ذم هدي روعش كنهرف هژغلوا هردان تعا ۱

 ناک یروسش ها لغ ظل كنهرف هدزعامز هکنوحیدیشمروس دو
 ولس ءنکشراد هد نيلم قلا هفت نکل رد شلو یک ړع ۱

 ۱ وک نم ویدینآ

 ,Kk |۰ _ : ۴اا“ و هوز هویج هدنزب رکو رارف#

  Aهی لرممآ كیدو دو رو ر فاک ٭  RECی هجا |

 8 رب ر کو د ر نالت ارز رالراظفل شتر 7 و
 ع كن ههطقيرکس یرکپ یربصم م مسا هرزوآي ےس دغیص ر ما مک هنر ولک

 هر عسر ءاهو قو اوو یرسک, تكبدردم مج» ءوبج ۴ رولک 5 هدنسهاخ
 حو یروعش كزهرا :یناذکربب رلکدید قمی زدی عو كنب هدبکرت
 هچرت  هنراظءعل تاوسو هوز 4. سج يع میشهدیکزت هد نسیآ مراد زده

 ردپیکهوبج < عمو نرو yO یر نی كلر ر ۴ر ردشعلق

ti تب POG ERT o NEE و رم رس ECE O Ka aa 



 درو

CINDO١ ۹تن 27 7 7 ۲۹۲و اه اد  

 هد 1۲2 ارو یکتا و ۴ E تون و es كنيس # ۷

 :روآوا ردق نویف روناح روب رم هکمز وتاوا تاور لب وش ردناویحرتزو

 بورکا یی و یشفنلو لشب و خرتسو درهزو ضا . هک دولوا ناولا
 یکدیدخ فتو ول , تواب رخ توخارب هک ]کر زیا لام ١

 8 هدکشنآلد و ةا ما زوسرکج جنز مشنآ (تاب) مھال دوا

 رولز ره رد يشوف شښنقوق ردم“ ةرش اؤر س »رولوا لک ردنعس هيسشو

 نالتسفد بۇدا عج نودوا-هدکدرا« رخ رولو ا رج هتس تک 1 .

 هلءانا زّورم هرکصرولوا لکر ابا ننڈ یخ ان فودوا وادی

 ا وس كنيماح الائوم ۵ -زغودقا لا ) زولوا لا یموزواب ل 1

 سوخو مرو زا سال ش 1 دزو رفوح دوش (تد )رد دهاب

 جد ھر ولو ا نود هلا نولرب تعاشرهردزولاحر ردو رلک هدتاور صبا

 هدانعميکا و رولوا دوعر ظا یی هدنا هکر رد ر دنمس هتالورپ هدناتسدش

 لدم لبا حال هلد از ةد طفل یناو و رودس ھا واوءازاو لاداق

 سنقوق مکه تدشراو هل ترد هدنهل ۵ - واب دراو یخ 9

 سوتقوف و سون و سنقوف و" سنفق یک ییاذلوا تغل ترد هدنزف
 ا#تاعر »هک دزو اما هزاق ندنشوقوصررد# 4

 هأر دن دست لاط رد رع ٥ هدناصا هتسانعهزاق رلرحف تن هدحوم ا

HEE `نیدتج هک زان : کشزدآ (تس) زعاش ردعلاش خدا الب  

 یعویش ذکر زدیم در اق# ترس وو ردتناح* درک 9 ت 8 3
 هک زد اقف هلن وشیزاف هلن ظو هدب روڪ كه راما یی ےس

 تفاد ءفس زاب (بس) ینیطا لرد طبل  هنس شد ادرار زاف هنسیله

 | یا عود 1 ر نکل زا مچ دوم تسب و نکو خرج #زاقو سوا

 یشوقوص یا طمرذیفاطا تیکرت باغ رخ دارید ناف هس دو س 3

 بوللو(نلیدبت ه هم هریهو هب هم + ی ۱

 راربد يترا اغ رم هل دیس اب هدن و ۍدلوا لوق دم هيا و

 غم هکنوچ# اب زادنیم مایاغرع زار کد وان(

 انا ساک a 7 رولک هدنسداس تل كن هه یمن ترکی وبدشو

 ۳ کرو ید رواش ىا كلا ,یھام# 3 ا

 قد و سی داد بل ۳ »ی یا
 نصب cs د چ 5

 ج
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 ۱ اعم نانه و هنیتب ان . ع رو هنمساذعم اوروزب اب ښاد مرادی ناور با

 که دشتی كبه عسق یب ز کز ونو اوبد تاج ناور :هشب بارو
N1لو 2 باما ید كب یجب يتدربب من د و 7 ی  

 وه هو كارو یرسک بنهدود# 4 هيو ان ار

 : مشجنیک ۷ ناجج نیا یو ردؤشد ماهدیادب نشور(یتال )عاش هناا

 زالو ندرکسو هر هتان ینا دک طاها وب

 ید هربت هي 4لجج وب رار بد نیټه شه ديب رع هک ٤ ۶[ یراق درافج خاو هب لر ك ناق

 ر طقیرب مرکب ؛یلیصفت کتنرولکهیانمتردزوآوازسهینسرءاههچ اماق

 ردد لا دو دم هنر او هر افءاب با باپ روک دنحیز مش یاد تبز

 4> ديدى قاغا ەکیزنج ضو ارع یہ نمک قلبا هر وم ءایو

 9 اراکنب لبا نت انچ ويرد ناق مو ص روک دنعبا اوت كن هه دب
 1 رر: عشب نذرانو ار د بانا ید هب وص شرا یاب اهندن دو هندی اې وص یل ط مو

 او و ارو یاو ناپ مااا

 EET ان وپ ید دهلینود شابک ما ۱
 اومدن یی هم دشک ساری اتار ا قر کنار هک

 رس هنسانعد شع اودیشانلاح رهبر ددیفق نفر هد طفل ی کو بالك نا ۱

 ارم تپه را یوسره هيدا نارد کوج یریهر )تب ) طظداحهجاوخیک |
 ن هر ج 2 بدی یکی وید سایر هک نوچ ٭ ٹو باک یک نا دف مشک رس

 ا لینوکس ئا ەچ لاشو خد لنهیتراف فاک ۴ هتک, *رولک هدنلو تیب

 ۴ ادارو دریز شک اب دعا تعم شک دردلوععم منا ندن نين

 زا وا هنسانعه س وک نکیآیکد شر که هنمانعم نالقن تورم خادم ۱

 ۲ 2 یادرک یسیدنروچ یسودكيوصهداررد# ح
 ابا هدو دم لابو یوکس كنازو ریسک( تان هیسراف ان اک ۴ ب دی ۱

 فتا عب هنسانعوصیرکدو روند«یدیادرکبآ ندنلبیقنیصوت بیر |
 5ا وزا رک د بوتلق ییکرت فصو یک عین هایس ریخ الا[

 تب ) ی ظذ ربم نارټدرو دزد « هدس دریک دلو او دمیانعمهنعب ق
 ۳ کوچک بسا ها رن زادهبناز سریم# باد یکی هداتفاردنا ینکوج,

 ۳ ا واکنش دما يه یو دب یرکیوید یرکد درک |
 ۳ ی E جسنیدآزنرکه کن اویحواهدشن 1 1 را
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 هو ندنس هلج للشوقوراوسهش هیولت اواو ثینه اش هننالاعا کام د
 یعءبار) هعابقر ندنرا )دعطق جم رطش ب ثا )رار دخ رها اک اراو

 هداسداست اب ةد طة یا اوبد, لوي تالش ياها راهاش ےک داشکوخ

 ددنهعباس) ندهماج عون رو مث هدد دد: م شدا ۱

 قیام لهزدزراج جد هش هلم كلا ةدانعم یدبو ردیعسا دونا

 ندهاش هلن اداب . ردنکر م هلا هدود# دنسراو ءا: ۷ اب ةمدقملا دع او

 یک شهنویرهرهاظتب ساتم لغ وآ هب زنه تردا نایت دا مک

 اشداپ هلیساغلا تكناهو یساقباتافلا هكا رد اخ و هلکاپ قبول

 نشووخ ل در اش داب ےن ٭ نہ ناجی ا مدی در زا ات نسهک تر اش ی

 ۴ اشوخر دو احا وا تافووضولتذا 2 1

 توقا و ۇۇ .دمه هر انهروص ولت هل ےک نا هدودنع هوجم نیش ناش

 یا ارلرید باشوح رد الشم رولو او. يفص هرا هند اما رانو و ل٥

 زهر! ه۴ بان كتم عقب او ارنا ها ره ەن( تش )ید سا مک رولوا كیدوڪ

 بوخیدبا شۆخ ید نوا رنه اا دوو بتا

 | بوخ ووصول تذل بونلقی کرب اغ طو یک متحمایش مدعتنا دعب هتسانعدوب

 | هیچ نیو یل كوو هم هج غ ءاخ شوا کوج یدلواهناننعم ولو

 یر پا یوخات کدز ىب چون چوب نا لنوو د ا
 ۳1 وجزوکهفم درک اقرب هد هع طة وب ۳1 دوس بآ# تاشو بوخ هموت نا

 یی كلاد ار د#ر دیبسانم تلدینات یانعغو بع تالوا ئام ییکرت یلث

 کن هةشا عع وبا هد سزا 4 ادد شدو ف ۳ كنا

 ژدهلب شک الاد نالوا ییسهچبوت تنعا ەد مالمو (هتتکب )ردیزال دیا

 ےھفافزال والاخت ندتحالمو نبرد دطج ماهیاهجرپ د ھوا رب اولا جد

 اولا ناودسآ E یو ءال تبا

 ناو FASTEN اویدذت و ایرج درز

 یعترق ویدوصبآ هک دوج ل رپ دا یراح ءامهدیس برک 9 وص :رقآ یکم

 هليا نونو ۍرا ةف كن هذودعو اوو كنار# ناور روک هدنلوا تیر هعز
 نکلردک سید یچیک رده بشم ذا دوخابلعاف مس ءا ندنظعل نف

 هلغلواهع ؟ نوتلاص ید هدوصردعناش هتسانخم ی دیک وا ص هد 1



۳۹4 

 ۱ اوبا ناتسلک ی عم هلو کس كمال # نشلک 9 ت دع ماکنهناهج دش

 ساک. دیک اضناناچ ضراع قوشپ ۶ فاس نکراز هلء ح دق باتف ای( ٽپ
 ۸ رهلراذتها وب زباجهدهبساوا هنس اعم ہاکی شع ازا 2 نشلک هدب ونک

FC SROج .هدساح سس یناونع لنهسعطق وب ینا ۽ لک  

 کرل تاودالا فا قبسام یلعردناکت مس ٹ ادا یررر ره ناتو زارا
 نیم هفوکش انک هک نوچ هول جو زانیم چ هلبا نونو یخ كد۶ نرش نش
 دد اف یدنلو اهرم وبدا نش کا کمو هلع هایدسب> قیحالعو تواطا

 ۲ باداشهسبازاورو م ع رم هر ۳ ید#

 ویو دیجی خو شوک كنارف ین ب ۷

E E aکوش یک  
 لوک هدنسداستبپ كنوع طبق ی7ا ییرکب وید : شوق ع رم هر .ینع لوک اماف

 1 شدم ^ فک و تب ىس ودر ذ میک> هزانورت چ ليج تن ءدود لاد پاداش

 واک وا درج دو تاداد انو دم یکی ناہد# دوا , باره

 ار نرذکعد وض لانج رو ییا یانءمرولوا ید ند)احر مالعاو

 و وص ب تا * لان > ر ڈور ورس هم عزا لاد دو ین ث هدو ۶ رج نم بن

 1 ۱ دوشهدرلاشا نکاردیسرادیتد#هز انورتردروکذمهرک ح اقرب هد هع طقوب

 ۳ هژاترولکهدنلواتدب لار هع طی رب ینالاوید *لابنت یدنلق ر سوت هد مام وب

 لابخ (تبب) ینابعلاوبا ر لع مه هدب رب2و هد هوبمو هدب وب ر رد فور ءم

۳۳ 

ِ 
۱ 

۳ 

 3 عود ردور یرنآ نو رکاب دوش و هزات درد هزاب یورتآ * هرات

 ا 1 3 هرالوا ل یک روتیدراولو 2

 هاش اش هکنوح هتسانعع قئال همش اب ردبکس ه هلن وک کلاه گر اوهش
 سام یلع ردتقاسیا تادا#راو ودفن ند: طفل :اتش نالوا هنساتجم |
 ار رایتسب هداه اه اش ارد (تس :)ماره,تسنادز هکر لا تاودا ق ق

 1 یعویشهد رکرت نکرد يسر ان ید هشدا هر اوهشو بوخ یا از

 ۱ |اهرا هظاو یك هدو دع ة2 نیش هاش( )یدنلق ورج نده جر

 ١ |.ضو ن رعرلهاشداب قحردةنسانعم دلا معو ل اصا لو | )زد هنانعم ید

leg4 )ینو رف مکحزاب دناوا همی هاش هل, تح یراقد)وا  

 نسخ هک نره یال ریبن حآتارمداهنر سب ار دب یدو هاشیاز ءاشر ا

 ررید هاشاک هلو ارن کحوز و رپ ندننارقاو قاف هنلاتما هد عو

۱ 



 ح
۱ 
۱ ۱ 

۳۳ 

 )۳ ES ۱7 ساز 2ون نت ھازا یی

 با تةصرد یر NEGO زونههدراکنهرفن ۱

  دنکر فهو هر وک حت شعاکش با شاپ ۴ ازد هخښو عیلم هج سزستفو اسب

 نوک ندهد ۸ ام هدیابحال ةشعمامآیرک اھ ج كنها رذاذ

 فال: سارا ددننکر ف هیت تسل شلکود تۆل روح هلبا تدم لولت ید

 هدد كشاتال س( تب )یتاعلا اونا هتسانعمي تع ل نر دکر علب زسا كا

 »دوو رهن ناو ا ءو دردز انار 2ےک ناش لدهاز ناعوط

HTهدننایمیث رعبا زاغ هل مالو نوک تهی هزار او حق كنيس ‘ن  

 ژروقوا زوسکم نیس ماچ یهاک اواري قوس یزف جک
 یدکسافن اوب PRES اوا قحال بآ هش رخ اص ضا

 با را را موا ىد ەر ۰

 هک ی یوض زوال یا همز اھو یت از ارو یرسک كنه دود ف نی ۴ر

 ge رد هزاښا هب هزه دشوکراع هدناتنکوت هلو! ش زر لع ص ہز

 هنس انعم <: قاط مهیا دحوم ءاب و یتفق ڭم ور و ىع كهدود

 ۷# هدازیاح كن زدن ھازوج نادنر ( تس) یش طار زرد ساد هد زا

 نوگااعرخالوا سد هدس رع هدر انداز دا و باشود دو یک:شاصار

 یدشافا قالا دادن کب مزوا لر دن کم هرکص ید عوض و

 یدلنا ذخا نا جتا 3 نما تودبا هسلغ هیاءرخ مزواهدسع

 تن نفر ها دهش هئن شرون دد هش لاب# ٠

 یومییح ه- سانغا لالا لاو نوک كناهو یعف تنده نیش د:
 E س الغم هنسانعم قصم لسع رد قئاف دهش هرکدصذدقدار

 ۳۹ اف دن هش شسازتب یا ناص د هد تنس هے الد ناسا

 یا اعف هک وج هےنسانعم ی رش لا ٭ تادهش# یدروس هنشکع

 هتلی هين ۰ هیعسر ءاه هدنرخآ × راد هش ۴ ردکید قوص لب یسکر

 ۰. ۷# نشلکی درب قوج کن اتسلکورازلک# /
 ماعمر نم هرس وه یه لح لکورب قوج لک لوک کا راک

 ! راراک نکرد نالبل» ناشورخ (تس )هیاذعمیکب ارعاشردیدآ نر دوخ

 دو لوکس دوخ اب یربنکمال# نایین رک توو

 .ناتسلک*تسشبر مالا زا لددمآراهن(تس)ر ءا ناک لکورت قوج یک



۱۳ 

 )ما دو 4حو هديب رع زر دهکقلب نزول ر 4. ءلاساو قر, هک هناء و

 1 انعم فی طا" رهرو ی٣ دەدا رعو هدیعزاف رواک تاکن ی هک هنسانعم

 ساکن د نفد نه یععالز# رد م اداره هدماقم و کنون اوا لامعسا ید
 دنناسفورحو ندساعم فورحو نا, € Ek هنا تاۋدالا ف

 1" ایل تد ردنالوا ندننانم فور ارادن اتقا نزل عدنا لا
 زنان تب تند دهطقوادیک # نوح نلوالا ةء طلا ناونع حرم ف
 مانع هدب رعیورعم لب مالو یع نت هیسراف اک * لک# ید
 |: نوسن, هدرب رکو هد جافا لرکررید لک هکعچره هدم هک اماف
 شرونلوا دار درو فاورعم هاسناوا رک د ؛لک یل طم در ع نده رو کا

 یه را رفرکاو ی رورب نهناتساکزا# یمطلکز ت .دیآر اک هک (تبب )یدعس
 اب رن لک الدمرولوادا سم هقوکش نالواهنب رق یاص۶ ورم هنزواوا تراقم

 ٤ ۶ نایملاذهنورزدوا ناقش لکو مادا لکو نوء لکو یر خ > لکو

 : ةر رظهراعتسا ۴ هتفخ لالو نیما نایما# هتفگشان ن . Ce او قحر لک (تس)

 / اب تانده ط ول ولدهزاتورت# تاداش#رارد لک هدهعارحو a هزارش

 يور ى يحاض هتک ندا فرحی کلک هزانورتییعم لصاحرواک هدانا

 ا دارو قاطو سانخ نالوار دمای سددهم طقوت ء1 ردهع طقدوخاب

 كل ال بشانالوا نادهتکیورادینعمهیاشم و قلعت هیوصو هلکه لب ارات: : ار ظن

 ا٤ سو ردرا و قاط هدیاریس هلا نشهد عار صعع, لین رد نایماسا
1 

1 
 ۱ »بت اریسیخدردنالوا سافاش داوا ىل

RY Eا فك نوتواۋۇكس لكنة نشو ید كندو  

 ۱۱ شزادید هت نام كشخام (تس) تارا ناشطع یعع هلا هيعسر

 3 ر دتموزرآ هیدن رط بو 2 ا یه تنک هس اک نوج

 ۷ هر علیا ىس هلامارمسکتااو معما ا ەس ۷# بار۴ رونو ا لا وتا

 هحردرهخاشبارتس (تس) اعمل اولا نوساوا یس ربع نوتساوا | ییرا
 ۴ نانو رد تسا ةداتساا احد کوت ره زا س) رز و تر دو

 ت كنه انهعطقوید قوطربس هکنوخ ردکعدینوطوص ین کس کز یا خر

 رولک هدا داخ تاد كيدو ول ولد وص نا یدک هار شاتو تس
١ 

 a نا 1 تال سد رف #

 بروز كاملا لاو یر وکس كونو كنارویردحف كفاکو كن كن ان دنکرف
e هد 



 ۱ ارت نم منکدنب یونشز : کم # ۱ ا

 ردبطاح در ذم عراضم * یون کر لا تاو دالا ق قس اکردطرٹ تاد
 ا ل راوی دک دن دان تد كلوا: دعط یرسصاح رم مکت

 يدبر منکر واک دنس داس تدب تن هه طبق ی دینوآوید تعص) رن

 ار دردهدحو اتمع راضملعف ندنظء!ندرت نیالک,هدنتمابب رب یر هع طب

 زولک هدښنکو دنکهلبا لادو ین كنونو یمن كفاك ذوذشلا ىلع نالبقتس
 یدکهد هدروک دمت و ول داکبس# ارت یدکمدنلوا تی كن هعطقوپوب دن ٩

 < نلبعاف ن نلعتفمنلعتفم ۷ 1

 یا هرادلا بس مب ر یو ل رک هم طق وب

 ت اوف نلعفتسم نلعفتسم ناص! نك : )نیر ھ تالعاف نلعتفم د نلعتف

 باب را هلخلو ا مرالو بج او لا تس الا بیس س جا عج یطیدبا نیر
 هرکصخذدنو رايد بارات عا فح! رد قوز چر ره یخدهد دهر اد سرف ضورب

 لی و برای دلی نابعتس ی یک د وخ ای نقوا هر ضورع ك طبی هاو
 لا ردفوشکمو یو طم یسعیج كند رمو صضتورع كن هعلعووب ا خاو

 رپ رک ےظان هلغلوا مودعن اکر دانلا ندهفوومو هب و طم وضو رع ك اخ ث
 ند تالوعهم ناعدت س یط ( دیش )یدرونک هدو شکم ىع ارم ل 2

 ناعتفم لوا هدقدناق تالعفم ین ۳۹ نلعتبم لوا ر دذاا> یک ایس یجندر

 ات ند تالوعفم بفنک رقنوا ۳ یوذطعد یونان هایت e ات

 همست فوشکم بونلو لقن هننزو نلوعنم هددناق  الوءفم پودیا طاق
 زونلو | هرم سا فوقوم بودیا ناکسا یا یکهدنرخا 1 تیالوعفم بورونا

 ایا د سروک هلف راعم لها#۴

 رف كتورععهلبا £ تفرعم عج ۷ فراعم # بحاص ندع # ل

 فورعم # عاد# یدک هي :حرسس لب یجنهزکب تو و

 هدا مولع هلغلوا AKRE میان دارم نددراعم لها هدماقم

 هلو ایرلبحاص تفرعمر ره دوخا هلوا هللا لها دوا هوا یا

ti0 # با داش لک نوح اب ز هتکباب 2 هعطدنا# ۱  

 دعطق ىس: هرم و # هع طب یدک هدنعب ار رتب كب ةثناب ویو دن

  هطیسال ات او دالان قبس بحاصیت هک 7 ا# یدک هدنربت رش یا ونعلا

 ق قن نمو اه ی كن رنو وک كف یمن ھت



۱۳ 

 ورق هل رع كنافو یفذح كنم ھو هش ورفآ ها ET انو ید كل هرم

 . فية هفو ذم ن قدهروص هم هروصم ندهدودم ه>ر كەتا ردر اخ 4

 ۷ واداقیهداس نفور عاص هک ردو طاس هدر روعش" كتھرق رذاذ

 ۳ زا POTEET و شل احد ا تب ا
 8 امي 1 رتسربد نهردٌژشرف توکو د قصد لتسعدوخ اکا رروا

 N NY KIF اولقت رد هرىشفت اہل لش ۴ رولوااوا>فء .ظا

 ۵ فسا ها هزعسر.اهوینیفع و یدیدشت تامالو یعض كان هج نرش # هل -ش
 ١ , دامل هکر کن دوالب دهان روما هد را طول هر اهرم" لائم
 زازا ده اش نوح تسانتد مون# بود هلش یاهوالبنایءرد ( تب )عاش
 ك اماف زدشملوا طع.ص هاعص هدراکنهزفو هدرلتغل هلن هد رلاتععوا هشت

 )ومالتنانذاب 1 هنلعتدهعلاف ردیااعدا یک فر رحم ا

 2 .ةر ره دراتکلم الو هات مر اردنا فق ەي :سراف ءا ویال ینارظاو
 7 كط ڏاب کمر روک سان ده ییقزفهب وش هری ل دقعربهفر اردیا

 او ناش را میسر ءاه هدننروص قورت هل ز زا فلا هد روص

 ۶ i < نهشر ڈا ¦ بوجوک هددشور لواط ۳ ان
 ۳ هدول زددیفاو بسا قعد وا هبا فن هرزو | نیا ری نوت

 س هک جرف یعگ لوا)زولک ید هراتوم چ وا هاش هارد دشد كمال وو
 3 ازى هالا ادا هرم عب < لا اخو نرم غضوم نمک ىا هتسانعم

 کک وا ونە نیش ام اغ یرهزان زب ئرلکدالنال زایعتسا هدنرانفو ن ې رج

 ۱ ء٤ لوا اردهیانعمج و اهلی دید شن كمالدوقو ص اش د عع لفغ كمال

 1 1 ذووق ءان هرن دفن ٭ کند كؤ! ید: لد ع عع ثلا ) تسر تب نام ) مص

 و عطا ها دیعسرءاهو یر دخ كن ازو كن ەھ نیشو یوکس تك افو یخ

 رک سنی بی نو یو تی يطرب هتسانعم اول
 درو هد اود داو نکیدزوک تفعل هدر |

 ا نانلار زف ئان نوک اكلات خا شماذزا هيعسرءاه ردش 0

 ها ردلکد دعا هد هتنینل وأ راتستعا هزوک هتل دمت یدلدا دا دار

 + کتک مزدا عع كثي اراك د#

 مب تال رب نا مدر زاب تام وح رخ یدعاش هاك ا

 ۱۳ تب ماتم زب یم قورت هداش یاو ہک + كوع

 رک



 aay سس
 دودا ىلع رک ءا :.نالوا ندا 4

 هک هلا هدیبسل ه.ییتعاب کهن رخ چ دروس او یدلوا حوت

 ؛لومالسا هدرنضع هب نح زلررد لب کا هد. . ڪڪر هک مافط شش نيل

 راردارماو بایطخورد ملرونتک یکم هوا بوت ضاح ماه ی :

 ودي هرزوا یصعنآتسا ید رر رح ےطان اروناوب ز اریدروتکی
 نا مهم سشسرد قدروح دروازب (تس) ۳ نریم ةردهبیغ یدابا رس

 لله د وردع هج اخ زس هییسن ةن ءا هک او # نادنخ یون و مرخ 5

 ردهنسانعه لک هک كد ندردیصم ظل ندروخ هوك كنارو :

 01 دنا تاب كنو طوى درد نوا ی ےس هجو ماکو یجام مک 2

 ږدردصم هو ماغط مس ۱ مه لعهد ڪسر هجر دن

 >۴#ایخابو ےس ما یر

 هدیب رعکق وط هلنا رو یببهلاما ا چا كندو دم نیس ر
 تیآاب میکت رولک هد هسنسانعم ناب ر هد رع هک. .شعاقازاحجتو اود ناب

 زود هدیاتفح غنی 2 اق نیک ای

 يتلا یک ود قاسمی هليا جم رص "رمسکنیسلاما هک اب
 و رو | هرزوبسر : هباضعمیکیاوا رولک هدنییدنا تب تا ط

 ی نڪ تعانقور # ربپس هدروخر کشو اب ناهج رد یشاہ
 كن سو زر ۳ شن هم ساق ؛یاک # هنسرک رسو نانو زا

 نسکواز نوکس نزيد عاج هدرا ور حج هليا هيم هربا هو یخ ك بوزو ین 5

 ادکو مّتیچهنسرک هیوانوک ایج هدانبن هی منی زول حی دملا ني

 هاو یوکس كن دج” یو تح كنهدونیم نون# اتان رژریح مش
 روید هشنرف جا هک ما ںاوایپنت نس زونه ہک تب اا ب

 هک نسر کک نآ م ور, (تدب) لیع اسسا ناک کید یا
i:هو  

 a هشورفا شعا اولو ك A ق ۳ 0

 كەچ نیشو ی كهدودعءارو قوکس كفانو یف مر هشو

 ۱ | کيد ناب رت شمران (تبب )زعابشاولح فّیطا هدان د فا هیجسرء اه ۳

nabn ِ۱ فا اوا اشوخرکس دولاب اشسوخ# هش . ول  



HEA 

 | هلبا همسر ءاه داخ ارز نشانه یوا ۳7 رذیفاضا بیک 703

 ۱ NEES ید هرعشو رد تزب هدب رع کرنا ټو

 و دش كنهرفا لرد تب هو هاج یه يخد نب رالودچ دو ج رطشو
 ی هاد ییسر ءاه ناخ هکنودیب ردپلزمم یدآ ناهن هکر درو طیسم
 ر ءاه لقت شش الع هوا لغ دضاخ ند ءا هدعب یدیا هنسایزعم

 اومد اش هد هژووعنم تاک رم هیعهر,ءاه نالوا, لمن تمالع و یدنلق هدابز ر

 زمو دنا جاتحو ربقف نم ۴ شیورد# ولو زهیلوفنم تادزفم ما
 زا هبعطذیعتلا قرة یبدوبق رد هکدوج هنسانفم يسود هب وف رد دنکرت

 e نیشوا یرسیکٍن هدودموا وب و رولک «دنعبار تسر
 ۶ لعاف مسا دوخاب رما ندنلعهل ندشپ و نالوا هی اعم وا

 ۱ ۷ اب رو نهکءدنربصج یکسا#

 ات ۳۷ هدنن رعاك یکسا هلء!نولو ق لاهو یمن كفا * ن هک

 هب یک یلذغل نمک“ یبصاح :ردازا ج جد ی 5 لناهو یك فاك هدو

 دقوپ وا اطڃو النا هد تنام اه هلبا فا اعرب زدراو تل یک
 ةفر شیعوچ ۴ نی نشو داهوف ةه ضو دش نوک (تدب)یناوج یون
 rE اب و یوکس كارو ی فک هم وج "هدجوجءاب# اب روب نی. را مونو

 E اط ونا ارتا جو ےک هل ایف كن هدودم

 1 زا ناھ ےہ دزا زاویه ۴# تیبا هدیش وب س نم یاه یدبینعدرد

 ۳ ا نایناو مایا طفل هدنا بیمار oj ( هتک ۷اپ رو
eg3 ز تاوان ونوا لنرم يحد یتعلا نیح نه هبسعا رصم  

 ۷ 3 هبات 4 هدان نیک تامولخ باوا ندیا هجرت تغلرتاس ح

 2 ه> يکسا نانلوب دور بش نوچ باعا ید یو ی

 ار هنلشم نیم هلا كني نانلو هد هم گهناک هرد هلو يداوا

1k :۴ یندروخ تب یر شآ هب ی " 

 3 جو یکیزپشا ن ناڪڪ ي (يونشم) یم ره خابط یعم ۷ ریشآ

 ت تارک ال لوښو یادک 21 دبآ دیدن # ناهکا درو یش تفرممه ۱

 یدم كن همه لنآ کنوچر دیکر ر فضو هینلصا# لوخد «درکو لوکتک ۱

 "كن هیسراف ءاب _ ر ردتتنج م الماش هخ وبطم ماعطر ره هلا همم ںیشو

 و هنرمند مامان ع

/ 
۱ 

 قرد



 ویا داش ۳3 ۳۹ الا هد تم دخ نواب رس ناز

 یومصممیهک و لم ك ولس لع سد | یتدرپ زات ندن راک شی
 نانارمسهحاوخز (تدب )ینیئاه هد هللغ ی دل ارب فتوی داغ مداخبو دیا

 [ قد هوا قاضا بكر لصا# رک د هوکش ناشیازا كبارېب کد هو

 یدنآ از باو لب رکن هز ءاب دوخ ان لا هزه هرزوا هیس

 هدتعب هتسانعم یدنوادخو یداتساو یسولوا انس نا راک او ۱

 بونلوا فذحا و هزه بچ یو

 كن هما ةه ظق ود دانا حا اوخ ید اقا ارس ه>اوح هبا هبءهر ءار

 | هناخو ایل هل را هدخق نن ةدودمءازو نین ا رس *رولک هدننس ان

 e زؤرکو ماهارورمهرکص ناو ال وا, هلو نوساو كوب دنا هن

 رد + يد یارسه لا هت ءان هدنو ئتلو اث اغ «دنرهناخر ۳ ام

 ۴ وند زکناوت هص دن نالوانیکنز

 ِ .كنهيقوف ها تاون ۵ روح ىچىم .ردلعاف ما: ۳ نوک كنون *

 یس هغیص ضا نادزظضف) رسا وک هلا نونو یک ك هدودک واوو

 | توف اع ول جد انغ هس انعم ی و نا. میت

 هبکرلآ تاودالاق قبس ام ىلع ردلعاف مسا تادا رک # ندنرد
 ۷# اب ی علید یداوا بیتطن هرهب ۴ ۱

 هلا دسر ءاهو نی كنارو یناوکس كن اهو ی مف كن هدحوم ءاب ۷ و

 هفزر یزور هکنوچ ردعآندینطف) یزورنکل ترحاو هصحو بص ۳

 تیلص اب 9۴ توس یزورودب شضآ طی هک (تس) رع اش ردصوص

 اعل اوا ریس 9و لاسی £ هلا هسز داف تاک × IES تاب له

 كززب نوکردّری۴رکهزوب دون کو امن ناب هریک ( تب )هنوک لز

 رلرضعد ردزاح ید یادک هلرا هت ءاب هدنرخآ# انک تیکت

 | لاوس بور ڪڪ وقوف لئاس کک هتسانعم کز زا رد دیکر بم

 اح هل ر فاکک کوج واب دیدیدلوا موسوم اا وضو
 ادک فاک ه چ وا هلب وب ردغعح ل عاف معاد و خاب رض اخر فا ندنظفل ندیبآ
 مهفاف یدلیا دارا هد نر ناک نخ ره یی نکا ااا هی
 *یوا رفق شد د ورد هناخ# ۲ 1

 نیهحولا لع كنهیتحءاپ دوخاب نهم هر ریرزو | ةر اب شی ویدا ۱

 زا
 ن 0 1

۱ 



۱۳۹ 

 ۱ ناک هد زك هنسانهروشنپ هلی نیسو ی نو هدحوم ءاب 4 سا
 ۱ هدندروخراکبوج ولح هک + را اب وکم نک ابی و چپ( تیب )ید جش

 اسا عم ربذک هدیپ رعوک اینا و هنس انعم فا هديب رعەک ږی دہ
 اتیا يود یکم ہد مرک اسم قوجو هل نکس او یس لامارسکلاو حفلا نوب كنیسو ی ف لنهدح ومءاب٭ یھب ۴ رواک

 هد وم ءا × اس4 یس س ادزدرادن هب امك یک اب سورد وب شوخ
 ۳ ناو لایعتسا هروک هنلشیک نس دنا چو اھل رد كنهدو دم نیسو
 ارا جناب * ڈا بنان ھر زور دیدنیسبنوریار هز( تیپ نی رعاش
 ۱ n هرهشر اانا تکتع خدیه#دشاب نایمردشرهز هک ینویاص

 ح ۷ یتدهد اتفا هتشام نالوا نوکشو د #
 ۳ ندا فا نالک هدنشتما تدب كن هع طیب سد قزق هداتفا
 ] رد هنسأ اعم نوکشود قاط« «د غل هاو ۱ نت ردلودعم مس

 اب ا (تش) ظداح هجاوخ ردوا ند هبلاع مالعا هروب زم قشاع ۱
 ۳ مه داتقا یو لوا دو نا چ 2۶ رک ۴ اھل اوانو اس اک رد قابلا ۱

 9 اب راد رو لکدک یجاد# ۱
 ات لر هم طاق ی دی نواوبد د لکوکل د هکنوجردهب کر فصو# اب راد

 ۳ اعر ءا ندنظء) ندوب ر نالک ەدىل تس ك جامد ر ابر رولک ْ
 | تدب )ناما یبا رولک هد اب رو دا ر ینالبقتسم ار زرعت ل عاف مسادوخ اب [
 زا دا راد ادب دزراوا قشعیالبب * لکید 4 هسا درد دامن رک شاپ هرم ۱
 1 زد مه کی لاوزپ هر کچ رق تخد# ۱

 لد-_- «اخءازخ د هان هبقود ءانو وكس كن ەم ءاخو ی مط الا د۴ تخ د
 ق 3 ندا لس تڏا رل رد ةت هددت رع اد ت
 / رخ رىا هت مان سىلىپ ۳ ٭ نیک ددنبراکذورب کیا (ټس) ۱
 نا ی هدو دم, واوو ینوکش لنارو ی كب دنس راف ءا اور ۱

 تری ناسا وبا را راد و و رک نشات عم ی ۳ هبسراع
 ودر ترد درکب هک انی وک رس زا نابیقر عفد یار ق

o Lee۳ 2 8 ٭ سس هجا وخت چ درداغا م داخ  
 ناما رخآیلا یلاعت هللا عهدنا نانعلآ نیل نکا هوا لکه هد ظفاحم ۱ هدرح تمدخ هدنرلبا مس راک واد وو نیطالس کم دا ام مدیا ج

 .یارضح



 مول عم هبا قوذ طدهاشم جنا زاغلوارببعت هلی ناب کن اربد ب
 دن # دراد نام یوم رک تسون نادهاش (ت )التفاح انعم کما زو
 هد تماما هد رفت و ر مظان نکل ۴ دراد یآ هک شاب ٹا تم
 كلاب طو يک قرف ود رولوا نسحاو قفوا مسلما رعت قید د

 زاوک ذم زدن ؟زرما بز کلا ارح# ر ولک هدد یش یرشع یداخ ۱

 یدنلوا یذجح هیسر ءاه نوا فرم ندار نالوا لیلعت تادا لا

 رد نیاردو ا تسوامادک نق ۴ ۷1

 ند اغ ننشج لیمو ی هد كز هدودملادو یک ك ه.سراو یضاک#م ۱

 مش جالب روس رک الب رع (تسر یناعلاوا هنسانعم كعد ى

 هکنوح ردا نم د تشواا۴اضردهدارالت : هدزد مادک یش اع#تساللب

 هدیاتغحوآ یخدهدیکرتوههدن یرداغ ل هعفتمریعص هل <2 كن هدو دم زر

 نا۷۴#یدزاوا فنانا رد طر زر تاداتسا راد لوشواو ل ر

 یک اذه هد رغ زد رق تراشا مس هلا نونو یرسک لر هدودم هر

 * اکادنفوا ری الو تسک#

pe:انا ود لاوش ندل وععلایود ٹاک قرف نکاردبکر م  

 ا در کاک سکناو »وک: تسک ناهجردماکهدر <( تیب )مار هش یدک

 ا هد :ةدبا یعف كب هدو د٤ مج هی ف تافاک # اک # وک: تسول 9 نود

 تارخ تور مالس( تب )ظفا ارا افسندناکعیکخ هدر

 نو همسان غم خو و رک یخ ده اسکات S4 ا کەر توافت نی # 1

 ررددادبقو نافا ۾ هر هڌنق رول نادا هو هنسانعم نک ی

 ۷نادب لب ناسب یی ذم ناتج هلال :

 رک اف هه بزا نونو یرا دف ك هود ف ا a سزا ج هی اا

 رانو وای ر)هنف ك هد نشو کا هافحلوم دا # نا کردی

 د -زاکرد نمو راکفا قبةدراکفازلد ( تب ) ظفاع هباوخ دننامو لفم ی

 در ضاحر ما ندد طا ند اد۴ نا دہ × اتسآ ناسد ن ادرک سو تالاب
 رد هلصهد> وما کءدنلوا یدک م دنا تب تایل نطق یلعاف جم میکم ت

 ¥ هو لوجو عوضوم یدو نادار ڊو تشه ضقانترد( هعطق |

 ins رد یو f هوق fret e ظرش ۳



 رک كنهدو دم ڈهچ م نیو كنون هرزوا سابق ف الخ ینالبقتسمارب زوولک
 رد هلص هدحوم ءا یهدنلوا رواک هدنتشاو دیدن هلق كلا هات نونو

 ٩۴ اب لک تنپاردیکی ورپ را *
 7 لذا نتفر ۴ یورا بکر لا تاو دالا ی قساک ردطرش تادا#زا

 کەش ردزمص اختر فا Xl ۷# ان ذنآ قام لغ ردد رغم تطاح عزاصم

NE Eدُ رالوا كن هلکیکیا وا ید در تا كنا هبت  

 واوا بلق هد ءاتیترذل ل اوا هر کضخدان وب رد هلص دحوم ءاب نالوا

 راق هک انن (تشن) ظفاخ هناوخ هطبنالا تاودالا ق قبشامیلغ
 تس دابر رگند اب هک هان راس ٩۷ ات دات تتسو تسل ءا

 یک نوخ نانح هل واني هل ون
 وب دنا نوئو یرسک كهدو نونو یهطكنهوسراف ميج# نيج

 زدش هلو فذح افیفخق فلاهلباواو یدبا نیا نوخ یصا هنسانعم نیلجتوب و
 2 ار هه ۴# دوب دهاوخ نینح دو نینحد وب ناهحان ( تب )نالس هحاوخ

 یدبانآنوج یصا هتناذغم نیلومآو هلب وانانج# دوبدهاوخ نی مهر اک
 رق و ادلبا طع اتشا هلمطا یف نکل ید لوا نع فلاوواو یجدندنهل هئي

 مندو خز مادبا ۴ تسهنانج منسم ناتج متسه نات (تبب)یناعلاوبا
 تادا هلبا نونو لوهحواوو ی كن هیسراف مج >۴نوح# تسهر کو

 و بشازامتولخرک۲ ( دب ) ظفاحاهچ اوخ هنسانع»یکردمیشن
 یوزر واوو یمیح چ اما ید زارف 0 Ft ناخ قافآردمصنوح

 2. هل خیدکناهیشآتادا هدر ات هشتم فیکردکعد هح یظفل ن نوح

 3 ار نوصتوا نارد تشخ۴

 7 اهانه” یرد ر ی ەمزا شود(تش )طظفاحهحاو < .هنسانعهرد هز 3 تسدح ,

 0 !تسادح ییصاردنکرم $35: RT ارت

 ارملا 0 تاودالاق قبس اع لع ردطد ز تاد اشا ردماه غنا تادا ةخ

 ولو افذح دسر ءاه ندخل هح هل.دسح یامعتسا ترک يک مون ِ

 داتا تولو لادا هر هید.د بت ءاب دلا تا

 کام هدس یرونلوالاوسندنرمغ فالوقعلا یود هل تسحنکبل رد هل وب

 ۷*1 اضباتاودال یف قیساعیلع یکم هدیب رعندلوملایوذ هات سیک
 TARE تراشا مسا یک له زع هلب او ی دود مه

۲ 5 



 مریفت رد»دناهدیزببا نان ناتسین زا ( تدب) نالوم ترنضح روک هد هنیسا
 عار رم دونلوادیفمییمانعم نند ن قاپ هاکو# دناهدیلان نزو د

 قس اک ردنوعا م هکبوج ۴ در ری اهراو رش تسہلد ارح

 تاودال ای قبشاک زدفرظتاد و لوحفم تادا# ار# هطیساتاودالا

 هنسانعم کس هلی لر هدودعءا روا نا دوف هبانثم ءاب ۷# ارت ار

ENSیلیصا# ار عابو شور هدا ارت عاب سرق ناب  

 طاعساچ د ندي لومخو او هویج یلابیعتسا ترک نانهک ید ار

 عجرهع هل کف ك هد دم مو ین ك ۸ج* نیش ٭ اجساد دید ارت بو:

 هام ع و رف یا (تبب) .ظفاح هیج اوخ, هنسانعم یتا هدیبیع رد
 # ای نادضز هاحزا ی وخ ی ور با # اعم ناشخر یور زا ن

 رو ما او مپ و نم ن

 هیات را هد رع هدجو ملت س 4 هد رکا *هلنا نوذو ی هف نیم # ۱

 ییهاش كنوزارو شا ناک اخ لرد نيم هل سک ك جم هدیه

 نایب هد دس نوت هدیپ رع ی نمش ولک هد دنس دم بلاد یید3

 مم دام 3K رولک هد دنا عمه e EE و ۳۹ تردوو منم زو

 ارورم ۴# نسانعم نم هدیب رع ردرخلا عم ملكت سفن ربوع ليڪ كن هدود

 رد هستم 61 هلا هدودءارو ی ید دواوو یوکس كنارو ی ف كي

 (تس )راطع میشد بازه لد کهاز یرو زع یابنعم ارو هکنوت

 ۷ ارجو توج ره زاسحجح تبیین ٭ ارو رھ سم یناب طلس تس
 #رووا نیس و هل ورموت نس#

 تا هدب رعرذب طا رفهربعع هژرا لو واو و یعص كن هب دود تاننم دات #

 هدهسنقوا هام غابشا ی نب هلفورعم واو هدرعش ترور رد هسا
 ورکی کت رجا جک کرک
 لوا زد هياتم چ وا وت هلبا واو راهظاهدمالک مع هک اماه * درادن نانا

 زریداط دقو هدیز هديب رعاک | هکنالوا دقعنم هدنرزوادوسشمانیق هکقا
 اریز ردرضاح یون ۴و سم باج و هدرب غ 1 تاقدک ف عض یک ین

 يردص هردرضاحرفا ور هطیسل تاودالا بس اکر دیمن تادا هحوتندم

 نیشذب *ید یک هدنرشاع تدب كن هبنان ةع طق ىلع اف ممتا کی جول ناف
سا هعطق یس ضامردیظ ةا ند شذ یردص مر درباحر

 | «دنارتب ن

1 

۳ 
 ست



 ۱؟؟

 الو بواوافذح لا نعد بونلو اعطق یدنو هدعب بولاق العاف بونلوا
 ولزا له هثنزو نلعف هلبنوکس كنبع بولاق لعاف هدقدنلوا ناکسا

 رووا لقن هننزو نلعف توشود تال هک قورفم دتو یهدنرخآت الوعفمو
 يی دنلوا قالطا هرج لوا كلؤا عارم ۷ ردص#روناو| هیعسا صا
 لوید ز ها عارم ھم مک هننروناو| قالطا قد هندو وچ كلوا عارسصم
 درصو ضو رغ رک ناحالط طا نالواروک + قاب هدمایم ول یکینیدنلوا

 رافیدنلوا ناتن هدندیش یلیعافت كنيلوا هعطفردفزح و وشحوادتاو
 : 0 العاقحردیا ن ردق كن هلوا عضاوتم #

 ردهداشیلابعتسا یجدهدرااشزا ردش ع لعاف مسا ندناب لعافت # عطاوتم

 ل درک هبکن نم “د یا عضو ترب( تدب )ثا صردربک ید ض هکعضاوت یزد ص م

 ت طعو فرش نیم ٭ رد اهرا ویددنک اب زا لین سوپ یاب#تسیهابا
 رد هسا ع یزاب ترض > بانچ هدمافع # قح#هجابیدلا ل ئاوا فقباّ
 یدهدرلا ثداردبت رع هداذعم ییاوت ردل ی تسههد هنس اعم ل طاب دب یرمه

 دحر شع سات ثیب كن هحنابیدیلاوح | كفلاو ینا, # العا #ردعیاش
 کد نخ هک اردالا یو ئظاب زا هه طة ناونع كازم موب هتکن )یدک

 1 ۷ ادا نیکینر هد ز هعرطق ۴
 هدشب ز ٭ یدک هدتنحرشیاونع کا لوا ةع طق. یس هزدهو # هعطق
 یز نک هدنلوا تاب ك دهن اهن طو ردلعاف مسا ندنعب:طیفل ندر

 هلکناهدحذم ماقما هنیناشعم فیطاو یاکنر هداب ز نیکدر#ر دهنش اتم

 تلاطوب | ازيد: نیکنر رعشو نیکنر “داب الثبراردی فرصوت یرهنسذ وجت
 یدخاکرب هک #تلجت یوخزاوار عع صلوا نکناشامیلک (تدب)میلک
 ترب كن هم طقیبجثرب قرفوبد هوکتر ارز ز از نیکنررعش ناشون ناوتن
 وسام لعزدتدلنذ دیک انو رذنوحماتدسن هنک اس فیت ءادرولک هدنسماخ
 ولادا نیکنر هدننهلا فرح هنن (یههلصاح) + طیتالا تاودالایف

 ۱ ناب ز هدنننأت نام هعطخوت هکنوحب ردهع ع دوخان دع طر ولعُدا و

 ل, رغبولساو بیچ بیرت یراظقل نالوا لمعتسهدعبط بای را هنسلاو
 ردیا ناب یتاودا یرنکا هبقاتم سجن تابا یکلوا تج رد دلتضمهرزوا

 i . 3 اش ز شارت هکر اساس وک اب ٭

  یمهاک اید هدب نع هنسانعم اکی هر رادع كہ دو دم ارو كی ارم
 e یت افت تنه ته تتم تت تن دک

 هنس اعم



 ن ید امردص ها رطظن دعارصم نالوا ةد جب اه یا

 انا ) رونلوا زا تعا ںی وصد يتزو عارم موه چیدہ را 1
 4 روناو ]ما داتا یز دوخت یردصاب ليعافتۇب لعاب ر

 ارمض+ نالّوا یدهپاب تالیعابهن «لیعاربصب نالوا هعطق ناو

 jii هبیسللوا رطن هزا هعطخ عج قج .روناوا راتعا تب رب مس

 هتک هلن رد طه هليا یلک طابترا هنس نی دو اخ هلا ۹

 سر 7 ایام ردنوگا ن رونا قجما دازباینعارم مدلی

 و یو دورا دوخا كن هب عطر (لاۇت) ردق و

 اش رونل وا لاها هن وک هب هلی اثعاو هلا ص صيهاک هلفذح ی

 ردلک دیک ثافاحز للعاماردزآ اح دیس ابتدا هرز نچ ار ۳۹ ۲

 دوبی و لغ یراق ردالکد قیض یضورع یمراف ۱۴ یخ

 یتراف ضورع رب پان را 2 ىج )رد رواو تقال ردع نانلوا ار 2 هنسا رگتاف

 هے ولد ات هنید هل مود ا بود قرف و نند للع هلن ف

 هلوب ی ید درج كدب رو هوو ډز هنو می موزع كي ك هکیدروت

 نبرد هک مشی و وح جالب ایا ردالص ی ورع كبنیرپو هر وص

 دبد نم ریش اک تسینم :رادب رج OEE ول نآ قشسع# فو

 ذلط ٭ تسنع ران لد بیبط هک وا ښکر دومرف مرا خرزا بر

 سام راظطع شد وخ یون ز لپ ضبف ۴ شب اشارن جدول

 لاشا تو هدرلناود ِكمافع يارعهشیاپژبا لا هجا وجوب هم
 ع: ییاحز( هیت. ردیانطا یرادارا هدماب هموب نکل دبقوچ ة را

 یعوجح راربد هنا وب دوخاب هب هدا ز ز نالوا رام ۳۳ هدرض

 نخ للاسهد هراء اش نا روناوأ ناب هدرالش یکیدلیا اضتفا ردیکنا ز ۲

 نل عاف ردرانۇب 3 رونلو هدندرد بدلي ءاقت» ردقزج نکس ی

 | نالعفو نلعفبوناوافذح لا یکلوا یکیات تالو و نانو نا
 كدارو تونل وا ل ست هنلعافم بو اق نلعفتم بوشود نیس بث انو ب

 | هرانوب بونلوا لقت هی لیعاف» هلبا یع* كمال هدقدلاق تالوعم بوشودیب
ORA DADE.تفذح نک فن ئاس یک  

۱۳۱ 

  ل_يعافتوت هکنوج ردیدهب راتعاروها صوصخو (الوا) زدنکم له

 : هد عطر قا جو اوشنداز جالان لمرزګ ظذاج هج اوخ مک هنری

1 



۱۰ 

 س نوج کوش کسب (تس) طظاح هجا و دن ات لناط محرم

 !ندنو 3اراخ .ثنس تتسوهوا ف کرد هکر لد# دزوسب تتربع

 ۱ ر راربد ید هراخ هک هنسانعم شاه رادیجوم ع وارب

 1 ٭ یدک دنورو یکتا ی داوا ۹
 1 نالکهد تان كة طط یینشب » قرفدوحا لند. %1 هدننآ

 واش هروک نا نکلرراکهدنآود قتالبیقتسمار زرا روغ تعش با نادن ظم)

 ذل نافرنالک هدنرمشع یناتس لكنههطق یر قرق# هدنرر
 ۱ رولکهدنورو دور نالبتسنوششا یمن ؟یویودلع اف ما

 # ایه شادی دیآززاکیدنک تغر#

 ۳ قنسدق هلیدم قلن هزه 3 دیآ ٭ زدم ندروک ذم نور # تور

 ۱ ۳ بیا ک شاد دا ب هلی وکس نيم ۷ ابه»#

 هکنوجردهمزال تّوف اوه هدرشهوریس هداسسشرک زدراوی ٤ زف ك شاداب

 5 ۶ كن عطق یگان : رك واد قدا" یاب کا تاودالاق قبب سد عم

 زر تفاوت نزای تفداوم هدشا دابک اعانرولطکهدنعدار

 1 دم 4< هو و ا ننالءو ناال نا عن 1

 ر

 اا جالا ١ لمر رح نک لوا هم طق یخد هعاطقو یب
 رنو سد كراضورعو نو لقا غ: یرک ا دنا دیشاو

 ج ۳ هعو دو هنگ ا كضورعو علص ۱ یسوخ

 و کیا لابس نتالشعاف کیلو ند اجاوب ناسه رو
 AE ی gE هفدزد نو
 اضتقا هعطق و هعب زا لیعاشفتو ناژیمد) قاتل وار +

۰ 

 | هدربخاژرج نالوا یضورح هصقلوا هل ور وللوا دع عار همر
۹ 

 ر نیر: زدفذتخو بخ یضتقف رشک كاتنیع رب کاج ریلیخت
 باوج ) رولوا مچ ۳۶ نکیاراو نات هدیرلد رفا

TE1 اقوا وارد کا هک رعد اوا مج  
 العارصم یکناهدانعم هک اماف رددنحاو عارصع هدنروص دنا و ۳ :وا

 بنلوازابتعا عارصم نزوات هک ردع یرلعارب ےہ كنهءظو ےک

 1 ا تغار فمك هلا تاعاز زاژب ەغ ط5 وجر كوت 8 ا۱ءس) دز اح

 فر تاوج )ردقوب یا مینا فقه هرزوا نرو ییا اسکا لو ۱



1۹ 

 ب روک مس هر ءاهرب نوحماتمدلع هان هطاخ ناداه دعا ردهنسانع

یسا (تبب )هدازدپ نمردمتشمند مح ر دب رع ل )صالا ف ماج راپ دید هبا
 

 هدیکر »الب ولو| هیهاد * متی اربد هر کو ا جرکردیشکی با * میچ یدو

 یدیارریدخو دکه ماج هند نآنن)«داتلنفا یدنلف هجرت هل .دس> یی

 ارز اریاوهدرک وخخدردشلزد# 1
 للاولد ردیوخ ۳ .دردد ت سانغم ی شارد هلعنوگس ك اوو ¥

 تان کت هه طق یکشد ا تارت نق

 یرسک كنهدودم رەھ ابا # SNS رک ناالک هد

 توهش طدنباراقع (تب)لیعاسعسا لاک ارب ز مع هله كنهدو
 ید ارب ز# دنکب نا طیش طم یک نه یالمرک # تازىم ەن را

 یدنلفهجبرت هلیبسح یعوبش هنسانعم هکنوح هد کر نکرد
 ۴ ردقشمو د مر قوع هاب لو وب جت 2

 نکا ضو نمی نو یتوکس كن همج»نیشو ید لنهسراو ءاب *

 طظفح افردد ارمیسیع ابی نویف هسالوا رک ذرو زی قالطالا :

 هين ناوت سب دشن برحنرک | همعل# ناینرپ ن ل اهب دماج ندش ےشپ ( تدب )ر

 یخ هلیا هیعسرءاهو یخ كن هدح وه ءاب و فو کات كنونو ید كے سرا :

 هنسول هنادوزوج نط3هدقدلجا ن نطقزوچ ادا اهدس رعهک آمافافلطمن ۲

 كن ون ۴ مرت نا رر دع وهام دبا تغ نیت جولحهننلرآ یدیکحو ۱

 ناب وخ( تدب )ناعما, وانا مامو قشیموت ها مووی ینوکسكن ارو ی

 ۱۴ت سدن یغهدز تنحم قشامدننکروحزز ؟# دنتشرد عیطو نمود ناب

 دا راخر ار دهرمرم قق تس ساط كنس *

 هاكات رع ك شاط هلی هسراف فاکو یوکس كونو سف كنيس *

 | كلربار و یواسو هنساتعم راقوو نیکموون :سا عم نزو دهد
 ءاخو ی كبس ۷# بح ۴ر ولک دد نسا نعم توگو ردد | زاعو درسا

 ق وج کت سس ییاسق-هک یتا هلا هبقوق ترانمم ءان و یوکس ك

x۱ نتسکشب * ادب مسن * ول ده ع نم (تدن)ییاسظ) حش ردکش  

 هکر کح ین يک : لوا ) رولکید هب هرانعد ترد هش ندوب ۷# عادم تس د

 لی و لب زر ین« ثلال) بخت و نوزوم قع هدیتسیمع یان )مرن یا
 | ب رهصق ك نوتدودم ءارو هم ءاخ ۴ اراخ#ریشکو رایسب قع ۶ عباد ) ٤

۸ 

1 

9 ۸۵۲۰۳۵ + 



۱۱۸ 
 ا

 |> اف هنساههرهاطهدیک دوان هنسانعم توااهکر او ماهیاه ون ظعلا یرآ
 مجرد تاذا هبایرهیعف كندو دم هیت ءاب و همش 1۴
 دل )ظداحر دجاوخ رونلوا لای( عتسا د هدرا ساو هدهاهف 2سا لع
 ۴ دنک اف یمنچ شوک ک دوبانآ ٭ دننک ایک ظنبازک اضهکنانآ
 ادعمنا نالوا اصب رشو لک | لیروخ ییععهدتسزفلا

 3 × ورد نوک ن کزو رمان وکی زدنوک زور#
 ا :و مول نعم لو ارد هبانعمج واهلا« گیازویمک كنهدود# ءار # زور

 اب )یناعل او انهم یکیاوب وذو علاط نعم ین )رپ دزدنوکو نوک هدیکرا
 ۱ 0 هتشک ماش 2 هک مزوردیهج# راتش نوح مرگ زور هتشذک
 > ارد شد وکو نوک یتداک | هدر سعم هد رع هک باستقا ع
 رخ ةافوزور"نک نانخرد »ارم هاک ین: رک درس (تبی) یتعودرد
 رخ * زورما ۷# ردل اعحا ید هاب یا: ھم یرسقن لر حج مطا

 ترخان هنسأتعم نوکو دیک موی هدیب رعهلنوکس وتو ی رکا
 ون ید و ر نیا یصا# شفدابجدیب زورما هک # شنداتبمرفدیاماماب
 زا دکن و نخ د بشدا اب دیدزورما بوئاوا فذح افیفح هی عنا و باو
 ۱ تفازو ردا ورد بشمادوب لاله ید عارصم)یکسما هدب نرعوک نود ۱ کک یو هکنوح ؛هتسانعم نوک ینودملیارسک كن هدو دغ لاد#زوررد

 ۱ :His ار رهن راب ید بشما حل وه بش او
 | ا هتس ایم ل ل هدب رع هک شک للام دحوم اباو ید كن چ نیش بش |

 دف # کد و رشا قرضن دن انجم کوب ۴ی فما ۷ زر دنوتەليا هیق وقواد
 ایانعمدع هدر رگ دک نی را هلیهف نن هدو دع لادو یوکسكنارو یخ كتاف |

 iS ر )رعان هیانعم یکیاردغفج ل عاف مسادوخا ارم ندن ظفاندبیآ فورعم انور ده تش انعمیصلک رکاب رولوا دیکر ف صو هقشبندنوب
 ممانعدارع ندراج هدتپ ولادرفوئدو یک راحرها درفو ی دور فزورما
 9  هرامرکر ونید هماج هذ ایف میس ردەهعد را
 ۱ اند یننفل نتسش یک دانسیماح تل یر هعط و یجدی زوتوا# هم

 افا مرکب نن هیر ءاه لما ةا: اوما ج ینعع هليا ەد وم ءا و رف لنددودم معو نوکس كنازو یف كز دیس ران فاک * هیامرکردل اوعغم |
 اد

 ۱ رعد بآر و ک هدنربخا تد كنه چلا ی رک مارک آ وب ززد يانو وص

 و



۳۷ 

 | لواندئلاد عراضم هرک یضعب رونلوا.قرشهلیا ہنی رق تی ی دلار
 | زربدداک + هدنامرما ردعراضهدنک التعرارالبق تن اغرما هلسهدانز

 ۳ دیح لای هتیسا تکراری دداوب شاتر ادعا دوو سابو ۴

 نودبآلیدت دز همی یعءكندح وم ءا ۰ توا فلا طاح و نفذ 6

 لاعتسا ەد هنسانعمد وب دار نیهاک هطیسالا تاودالاق ین ۰۳۹ 70 1

 . هدنس هلک دابا ابد اره a هكدا تان ڭى ۳۹ انوا ر

 یک ادا قظفلدا نالوا دنس انیس نوسلوا هلی نوعش تهی ی د

 | نینخ (؛تس) ر اخند یو طلب ردجخرم ندن ظغ) ادا نالوا رت تا

 ندنون۴#هایسداهنامز یور هک خناس هبامز * «اکزدره بررک اخا سم

 کر درهسا كناوه ندهعد زار دات نوا )واک یب هبات هم نو اداب

 هک رج ساو شرفرب اب )رولک هدننما تد كنهعطق نکا رک یبدلپ ۱

 هامره لات زردقلعتم دل هتماک | ىل باص مو یر ندا وک 6

 ولن هپ هپ رج اص هدنوک لوا رد مسا نوک ی تیک 2 .ییرکب كنب

 رتو ذښت عع ناب )هآ ناد یشکی عع نښاخ) ننی وع غبار )روز

 دهن ۰ رز ندنس سهم رخ کی رل مک مانن فایر تر دی

 قرف ۴ دشار# یرهوح دوان عع رمشاع |ینبیدوخوربکو و توت یه :

 كنه وتو اینم نداق ندیم ابن 5 هلک د است كنووطق نچ ۰

 لاح a دوشا# دل و2 م ود هاسانعم یسرتو مت شما شا و

 تاودالا قنسام لع رھن ت تادا هحوتعمن ول rat هسا و

 7 هدنسداتس تادب كنهعطو یاس فرق مکردعزا ضم دوش 8

 %* 1 یاس یرآ ی هسحو هبروال

 کش یا دوش هرو لسا لرد و هد رعهتسانعم دوپ % 4

 tr NESS تاداارو هکوج یکی بدلوا نکی ناو .دنلصاال

 ۶ره یرا * اک روا درهم تاو دال! ف .ایصفت قیام ی رر نادا /

 ۱ تواو ی رد_عتسم هدیاوج هلب سینک ن ەد ودا ء رو شف كنهدود

 ته # ارم باب راد رکی کھ مرکو لابقا( تدب )ىف ر۶ راررد )هدب ا

 درفرد صد نعال لو كوتاخ هشت رطرب هلو یواش

 ۱ هنس هفطالموید تسک اب اب مج :نیعنوتاخ ی افیر

 : هدمالکوب" یدایا لبا فود تنه شع ین اریذع یرآ نوک دم فی



۱۹ 

 ااتس هنس هلجج راس والت حواهجربد هثوا (یدیچ فن آواتودواک

 ایک یرلک دید اتنی هاب وال لا اتام هبوللت ترد مكت نولو حج

 2 )ایا ۳۹ ی دلیازبیضن اکا من ان هلو بلاع هد هروبنط

 ام یاناهزونهک یورک 3۴ ورد ائ آن تیک ناب تساوی

 اد ةر فال باه عويشة داهل هنسلا رادینرعم كنه رونذت# رون ط

 ۶ یخی دننف هججرت هلم سح نع وشهد کرت واوا یسراتلصال ف هدنزامب کت

 د ر ماجا پخو دورس یدلوا لباد یدیا#
 ء:) یدنج لاک ءافغنعع هلبا لا دوی راهم که دو ن ع ءار ءكيدس# دوربب

 9ز و دور دوپ نیا تی ناتسم ساب دوروج م کاور لانو ھا

 2 هان ۸ انینخ#زدشهاوا یزد جبر ؛کدنبوک هدسرفلا عج

 :۵اکوروک ذمدورتسو همت فک ةف نان هدو دم ناولو بیعت

 طن( تاپ )مان زب ره حر ندو رج رها ,روتلوا عفت هبات , نون ۱

 ورک انخ تزوصو اعا نوک ٩ ماند دوخ نیغ کشش
aR36 قلا ید.هط وا  oka: 

 او تهباشم> غ لر ندردّیطف هیاذعم یکیا هلق كن هدو دع مم ندا

 قع ودو كعرکب ر لو نابعتسایخد ی دعءم هبانعم ییاو قلاق

 هچباوخو دنامیک دنا نو پا فاو تسفربرع (:تد ) يدعس چ

 ف زوق JI ییباینعم ارز ردب : دوم تیام نالوا «دوب# نوه

 دو کلم لی کباب دکب یدوقزآ
KI,9 ۱ . اب وکر دالنردیک د تنام یا  

 1 بلا دو شوک ته وتو یراه> لنیلوان ونو ك:ەدو دم میم دشنام

 یو دیش * دو دخ هزل اناس ( ت )دیحوآردرعاشرم ذو لثم
 کد یلاخندتحالم یربیعد ولدا یه نام لب سن متان دخلو اهن |

 دل :#ماقح هيج تن هدو دم ه2 ءاب و یمن ك هدو دم هیسرات فاک# نوک #

 ۳ هدنعناس تد لن هعلیو ئچ نونوا ی دیه هنس انعم الغم راردیاد ٩ ارا

 هاب وکیل لب ہد نچ رد (تسب ) یہ ظا رم هیانعم یکیازولکوب د یجب وس

 ارادوا هلوانوسلواد# ا وک وک تعردهد دن

 ج هنس انعم نوساو اردن اترماهلبا لا دو ضف لح وم ءا ٭راب

 رخص ع رام کاب رد خوب سویپ a ران ارم

Samana : cia 

 رزوا



۱ 

 ان ده و روس دن نادر دیرشو ی
 هحاسدااق هدعوام یلسع یدنلق ه چو فلسا یوشهدیکرت

ALES 39هب ون د ین دنملک ۱ لکوک ۰  gi 

 هک تا هم انڪم یبن همت اک | کوک اهلی ی

 :یرک مارآ مارا رولکح هدا تس نا هعطق یدبنوا نوید کوک

 ةنیلصا i ران رده لعاف مما دوخاب نصاب را نن

 هجرت ود نی ېن هداك ا لکوک نالوا jet یب هارب ت

 زارغوشسم مارالد زادنآر اشو تد )ئ ضد. رم هود هنلف ی

 قرف د میک شن رد هشماتشعم یک نا مارا. نارا لد ئا نان

E FO) ۳ 1رولک بد شتلکد د مار 1 هال بنا تس  

 × اھ ی قو ییشارت روکا < یو ب 7
 لو | وی كت هکنوخ ند هتساس اتع تاقر کا ر

 ناف هل ف ك: هرو د مهب دوف تانثم ان۸ زول هدنلوا تد تان هخ طاق یزو
LS EGAL 

 ردشفلوا مرت ند طارت عبار )ربت عم تاما ت فک چ یا ر
 ردیعسا كب ر ندا څه فورح عا )رامز ی ع سداد )ددی ساک

 اتم یی# تاو دالا ق یس جردن تس“ ءرزوا ةو اسد وار دنا دا(
 کات تاودالاوقساکردب ھن ادا ارتا نم غیرت اخت قوا ی او

 یاب شاوقا ی یوم عن کتری
 وتا ی د لا لالدتاو د و

ltdاتسهرونطو رک تمارهنهدیزاس ىد  × 

 هدنژاسو نیر طط علم لعاف ےہ بنا توک كەش

 مارف زو اس هام اج دوش ترتر کن( تاک )ناس دعیسد وع

 بغ نع راهه نیشو یرسک نیسو یت تنهدودم ءار شمار هکر
 لعن ر اکر درو طش ۵ دی موج یر ادارک یتفاوب

 ا
 PRS a ورا اوا تحار بلس ن ساوا ا

 د*نیشهر شمارآرولوا شوا ۽ چ ن داما زا نماز هلو لر اک شا
 نذانوهس ودنا ال اه سارق قسم له ون مس 0
 ۱ هدنلو ات تیب كنه طقیم زو ةط نو اوي r ا لود اا تاج وار رد ۱



۱۷4 

 N »ال ای دلو اهج و و مازخ هقرکت ونلاص#

 )دنا ندیمارخ هبا معو یت كز ° دو دم ءارو یر ہک تنه چھ ءاخ٭ مارخ

 ا یتیهه ۷ دراد یارخو نی ریش "هدنخ نینچ :نیک # نوو رسو لک
 روخو هنسانعم تراشب و هد زمو هنسانفم قاعداشو رفریسو ییکرت فصوو

 او یسانعم ىلا لیص# رولوا هد هنسانعم شلوار داو هنس اب ەھ بو۶

 ۳ لب افعیلاعو العا نعع یراق كنبندودم مالو هدح و مءا# ال اب

 رهاکو اردو نم والا تسناد# زارف مربه هوک نادندذآوج (تیب)

 هو نئسحاو هنسانعم تمافودق هزریذال اب ورپ زکتنررذالب :اقمهلباریز
 19 ی هوا: <د ترد لصاحرواک هدهنسازعم یا هاك بانجو 7۳3

 0 »كم روب قعل اضراتفر شدن :> تکر ح##

 تاخر ءا ند نظف ندیبنج نالکه دلو ا تدب كن هع طق یر کس نو ا۴ شدنج
 7 -تکرح یخ ردردصم مما چ نیش روسکم ییذام هنن رخآ

 فر >۴راتفر# مدعزا دوجونابنح هلاک مرک طز لوا شدن> | تد)

 د دیکر فصو هلیقاطا ارو فلا هن رخ آرد صم ےساہ دنس غص صاب ندن ظا

 ۲ اب یورتم (تس )ف ارعدمدهآادعاوقققب سام لیعردردصم مادوخاب

 و ) ثسدنراتفواریاپ نیک وب یدومرف فط)# مهوت ینرعابب ییوکیمو
 درد )یتاعلاوب اهتسانعم كع رو بوئلاصک امافردهتسانفم كع رو طقف

 یاب | یدک یر م جردن * دیا ییراتفر ویش ندرکروج قشاعب ۱
 ۲ اس هغ رکو زان ردرس هولج رد #

 ۳ یس هولح ریل د هليا هم یازو ی تكيهدودم نون #زاب

 مونا ی تشد نم مشجر سيرا نین زانهک ماش O (تس) دا

 ۱ ها ندب زانو هتسانعف زوحو روح کو ارد لالدوم ۶ هدب رع

 ارو كەس راق فاک هعش رک ردم عتس مہ دەدا یییدلو ارن احر ما

 ولح اولج یخ دوبل هیعسر ءاسهو حف كوغو وكس لا هم نیشو یرهرمک
 وفا هب رع فاكر لیض هب ردهنسانعم نارلد * هویشو ناتوهم

 هک دینکر ذحناراب# تب درفلدهوشعالب همش رکو ت فازا( تس )یردنلق

 : امت لنهدودع هدحومءاب و یربسک كنود ون ءا اد تس شت ۱ ١

 وکد صدنک (تبی) یمظذریم رده انعم ناب وخ دویشو ناول ج



ME 

ل زج اک نعال: علا )عارضم 7
 ری # ا

 ارکو ییقع تنرکنوساوا هسژواوا غ قنفرذعباضو ابه درا
 0 وتس i يدا سان هاقم قحردمزاللع نایاب رووا یببمنع یا بل

 غیطعتهرزوا ضور عبعاوف ةو ارا نانوزوموت فریم هنهل عتضوامو |
 هدلهج باسح یوا کوب لعو ی دیو زع هنکنهیلوا تغ وس هک ان لرکنب زو

 هردهفف یدلیا تقاذخم هادعج واو زیر مطانردةرفزوب یر رهرد
 *انغرو بوخو شبنجز و شیکلذهعطق# | ۱

ENلکوک/# شکلذ# یدکهدحرش یناونغ وا هعذع ناب ىس  

Eسو ادب نو ی هک. وح ندسیکر راک ضو خم ایج  

 کا ف وا ره طو هدزاح ییډدلوا یی کر تطو شکن ولک EE اب

 شدنج# وله وا تس كن هءطق یش*رق و د ول وط 7۴ رولک هدنعبا

 تندر شاه طقوبد لوک بنوخ *زو» یه دنسناب تس كن هعطق وب وب کمر

 رزتسوک هلبازان نیغلب وب هک رازبد هود لوا انعر# نوک هدنسذل ات

 مر رضا ویسی رک ت ناله
 راد رس هفرص هو نعتفم و دشمن دتنوعرهدننژوا رچ هدنارضا# دروآ,ا لج

 ندقلا فرح دن یم لصاحرد)یعتسم ید هدیسراف رد رع لصالا

 ارپز) زد هعطق دوخاب هسعطقر یچکچ, لکوکو و هولچرپ و لزوکو بو

 تالواروک ذم هلا راتدنص نات i و قابطو ریظا تاعا هد ده ط 2

 لدزاهنشب نالوا یسهضتلکا لکزکو ا

 شب : زولعشقاب ك ىه سور غوط دف یو ۴

 نالواهدکنو مکن یخ دمه یو عی تماق شعب لالا دوا یت كن اق

 هد هنر اعم لا هزوب رک زیابم و هنسانعم لمح هماجو دنسانعم حارب نو

 و لنت رع هک ر دوش وکر کنم هنن یراق هل .ییع هدانعم تزدوبار

 اد تکو زد مکتر هو هلا دندن و نقب هخه دیسراف رد داد شم 1

 نوزوم یخی هلا یرسک ك هدو دی ءاعو یک كندس ۴ نیهس# یک 1

 دین زا ننرنعاح ما ندید ز *اسز ۴ مارخرب ون صوزس هوانا

 ازا (تس )اعل او تا هروص)ا بساتم عع رد هشم تفص هلیقادطا

 3 هر فکر ده رم . هر نام ڪڪ یورا ۷ نوک 5 رریلعم فاز ن

 نآ دقیهس زانو هم“ رک دو نړدنج ( تیپ )ظفاحهجاوخااموعو تو

EEE 



117۳ 

 اسر بنګ رع ضو مر عراضهرم خزمه رحم طول زحادیدهرع

 لا بس یی دی لروحت وب لک اش مرچ ففیفخرحش بی رفرحش بیرغرحم
 ید ات لاک ی یر نبر عل مس لء اکرفاو ردش.دسم

 اوب یتدمهردراج ایت یی ]شده لایت الا زر نکا

 ۰ كومو ردان لا عت سا هریک ردصوص# هب رع یشب رحم زونط

 ۱ رعردف و یامعتساهدع ردصونص هنگ وا لم اکر فاو طب سل دیدم

 دراو هس هک نیبدزوفطنوا روح نالوا لمبر هدر لکاشمبیزق
 اصطدم رک روح یکیدانا هدانز جا زالوالئاف یر کج واو نکل
 ارد نوا یعومج رارو چ نالوا ل عتست» دج ل صاح رقاوتم رحم دتر
 ۶ راک اکشنا ندن رار زا ل رؤف وب رونل وا لامعتسا فح ازمو ماس یشب

 اف ةغانوع لا هراد هدنضورعیسراف رولوا مولعم ندنرا هراد یراربقو
 ۱ کاو ارادا نف اداری رغب یک هع زنم فاتح هبل تج همش

 گنوساوا مولهم) هرکص ندنوب ردح و رشم هدو رع بتک ر اود تای
 ر« )دنوو ببس ندداتواو بایسا لیعافت ندلیعاقتر هم زر راد

 کس با زمر کف بروح یر زدیکنا بسر دنا تک ز اد (انفویس

 وی کادر که درک یا لب کلا
 ودر یکی ہک ورغم یب یک نوچ نکس داعب رک یی
 کارعامت یاد ءزح LE هکنوساوا ولع ) یدو یک هلال نکاس

 ار كشن جادو ) زنه ل سقو ءنحر نم .ءافد دانه دارد نی رها

 ا ع ارسم ) )وش حین اھ سو رغ یّرحا ءرح رد ص یوا زج لنلوا

 ۳ و )رونلوا هیس ود و شح هن ناخ ترض یربخا :نجادتا یلوا نج
 الط ارا و یاسین تنافاحز ندنعب دلوا اعم نان اعم یضویعاع

 طقوپ ےک یدنلوا ریخأت لح كدا انضتقا یاسین هضورع
 وا ناب افنآفذح هلغلوا ندلمز رم نالوا فو ذح کریو ضو دم

 ۱ 3به كيس هبلو ات لعهلکعولر #۴ ٍ

 رڪف لت هدحوم تو اه #ر درافورعم ۴ سو لو دم

 قد میس( تی ۱یتطارف فلتو عياض نع لوا ولک هیابذعم کا

 داز د ره رابع نع نان ۶ دشاور مد درک کتسار رکو هابهارو ۹

 و زىق زوت ان ژدنوکهن یحادزاط و قیضو حرح و نا طعم ۱

SSUES ۷ 

 تا



AAA 

 .راکنا درم كينو ناد اسراب * یب ازاپ ةاجارک نھ (هتیین) یا
 ا رر ٭ ۳

 کیم تلاللح نم( تیب )انالوم تربضحتمایق یو هرم كنار رش
 زخاټسر هل اهر ۳۷/۸ زک ءاب × رب نآ نممشچدنبن ¥ هنر

 لدز ی در دن هکر سات دنب ےتفکرپ هلایپ (تښب )طظفاح رد هياعموب ي
 ی اق اه ردین کر فصو لصالاق همه هاب وب ٭ رمخ تر زور لوه

 هود ءو یوکس ثنیسو یععتناراتسر هک وج ی دیا هنس اے زعم ی
 نداتسور هلباواو نالک هدنفات تدب كن هعطق ید نوا هلرصت كن هدو

 هدو اس ت تك هعطف بز بیر یفرالواض کر فصو رخ ردقب

 كن ەم نوت و کلک يلب اهز ی وب وم 1 ی دو
oR ۰ و ° 

 تیپ )اح ةجاوخ هرزو ا بانر هيا: هم کی رستم

 تشو تسادرا ددا اوفا ری مرد ۴ سد مد: ادا یل لب یو# هناخزا نم

 | اهر شا تروق ىدا منهجردشاوا خزود#

 م6>ین £ هلا د, اخو ی کد لز رج یازو ی عك هدودم لاد خز
 r نانو < یفارعا دول خرود ازتشیهب لا اروح (تاپ)یدعس ج

 ندنظءان ل "اهره)ر ز ده لنهدو دم ءاهو كنار اهر ت سنس یا

 العهم رول وا ادم هربخر بوتلوا بیکرت یرک | رد ردمعم شا ق

 درک اهر راب فاز يرو روج ( تا ۱ یاس ایا ی A رک اهرو توا |

 * راک روز درک اهح مرا وو رص aA راک

 ار ال مررک ربءبزو ناالعاف نتالعاف ۴
 هدشزو نئالعاف کش تاد زه هک ر دند ازج الا نم” لمررګ هعطقو

 ضورعوید فذح هکنوچ ردرافوذ بج یب رضو یءورع هکر دقوش ول
 نان ظهل نال عاف رلث» ارد هطاعسا نفخ بیس نالوا هدنرخآ كرم
 زرد یودح کا مبل اه نلعاف هرکس ندقدلاق العاف بوتلوا طاقسا

 نلعاف نالعاف,نتالعاف نالعاف یعارصهره كن هعطقوب هوا هل
 یکن وئترواب زای هی ول تروصفر> نالو" هدب رخ ارلنزووب (هغ ارد هدن

 ج رهرح ردزوقط نو | رض و عروش هکنوسلوا مولعم ( هیت )لذت الفرد
 | لی وط ر 4 رادتمر هے برات رک را رح لر زجر

۲ 



۱۱۰ 

 مچ*نیش صا بیطخو ماما یعم ؛هلیوکس لتجد نیش ٭زام شدب

 الع هوا لقن هصاخندماع هدعپ یدیا هنساتنغم یوا زامن هلب هک
 شیب زامن یلاصآ هکمردبا مه هلب وشربقف دوخ اب یدناوا ناکسا نیش لفن
 از تفصو هرعوب هلوا شاوا ندنلببق مشب هايس بوغاوا رخ اتو دقت
 اب ۴ رولک هدنلوا تاب ىز هعطق یز وتو اوبد وا ثد) مهفاف رواوا

 رج ېک راست شد هدلوا هجو یبکرت تیفیکو ع ومتفو یدستقعیم+
 هو الرف (تب )یا اوباو رکی نعي زاب یم و هلبا یقف كنهدو دمو او
 نیسی اودا و نینموم یادتفم ۴# اد خ عرش رد هدو قفاوم

 ۱ ۷ ید سولاس هءفوص یا تادان لعاح#

 | نالوا ین تادا رد کرت فصو لصالا ف لهاخ نخ # نادان
 الغاو سا ذرا ند ردضم مس هرزوا نیس ةة ص شا دوخاب ندا

 یون ) ید« عش تاو دالا ی قبس اک یک اتشان رذیک مھ ندففخع
 8 نان ادات ۴ی د وبنر یزوز كنت نادانز *یدوزفر شنادب یزوررکا |
 ا دوام نیت ٩6 سولاس 9۴ دناع ناربت> نازدنا اناد هک ٭ دناسر یزور |
 اخ او ناش یابی ھا ین ع ها نیسو یه كده دوو چ الز تم
 ودزدو اب ران ذوبت ناسآ نس نیارهش ظعاو ر دجرک (تنب)1

 ۱ مال ایعتسا دراوم سفت وب د نو ص نیا ره رب نت مظان ۷# دوشز نامی س#

 [بدلا هح رماح يلع رد نم ریه نم یوعتههفاشلا و

 وسو اب زا لها طقف هدناغل بتک زغیدلوا سر شد هنخوپ

EEA ACE ی E 

ESS e نکیآ هتسانغف واكتا لب دتل ةمدةملادعاوق ف 

 ا تش كن ةغطة ى دن ق رق واد كّا نمآد رغاط نفع كا

 ېدلبا عج یرلنعم هلج بودبا ریشفت 4)ءایوفتلها ہک م ظان رد

۱ 
 1 # اسراب یون لها نمانک اب ها تفع۴

 لامع رد کر فصو یکم هایس لوگ كفاک # نمادکاپ

 هم ییارربلد نمادک اپ (تبب) یزارببش "یدبق یداوا حالطتصاو

 ۳ وكس كيار هدامهب ۳ یر ەغق كنت هدو دک نیسو هسزاف ءان ارا

 3 زاد هد راک و هراز لالو نماد هریک او دهازو داغ ی

 ي روک



 (تدب )یمنی و یراش زتیدلو مافی مخ لو ریست هلیا تعیر
 وید لوي. هار نرد, هار نوع هر دش یکی ره # نزک بافصاو ثلاب ر

 یس ہا تعم تامو تل سش رولک دینا تد ركي ةعطد ا

 یازو یمضان هدو دم ءار ۷# هزور یدک هدنح ریش یناونع تن ْ

 | یراد وه نوچ هزور( تاپ )رع اش موص ع هلا هيدر ءاهو یت كن ۱

 هم ول و هفطو هزور ۴# نکشر تناهد مدب بل و دز ۲۸ شی نیربش

 هدب انس تاب ا هات هعطق اود نوک نور o رواک هد هنساس

 ةسطيسولا تاودالآ ف وس امیلع رادان و عا تند هږک“ر ءاه رو

AWE ar. + 

 ( تس) ورسسخر فا دو مو نموم ین »۶ رد هتسراف هدد 6 کیا »یک 1

 ایکو نمیکبازا کس کای رانا درک يس < رنو هک دش اب یسک وک هب

  ةيسراف فاکو كن هیت هاب هناکم اب زر پاکر فصو لصالاق# دن و

 ,تعاجتو لضفو اعو لاک نه هلی هیبسر ماهر یرا هتف ونو تنهدوب
 ملب رد هکو چيا كيرب هدفدصو ردهنسانهرهام هدرهنسیاساو توام
 رولو! تفص هراز قوا يلاماو هثسس انعم هرهوحردان قو یرذناو هنس ات

 قر هلو اینکر ر کت فرع تور ۳۹ يا ردیرهوک اکی( عارم

 یر ر هع لر هدودم ءا ءارو ئالاد ٭ دورد ۴# ید که دنسماخ تب كن هع ط

 شی جود عادزنک لو (تس) و داش اه) طم ااو اعد نع دابا ديان لا

 f Ev AN دنا ناطالس٭ دوردر ناب ز زو مالسر شاد#*دو

 نارازهدورد نارازه( تیک ولو جد اخ راربد دورد هد هتالصن

 كن :یکلم ۲ هفرتسیم هیچ یتدمش ماسلا هيلع د وحر ا 3م

aراد هنس اعم كمع دورد ظعل وب ده رد,یسا نوڪ  

atm ۷۷ زاغ ابد ناو خا دیر  

e 3ا ار اب نکات را و  a
 

 ردندابعفورعم ٭ زاغ # رولک هدنساخ تد كن هعطق ی زوط یر

E۱ >۴اوشب شلوا ےھزاغ شد ۰ هعاما  



۱۰۸ 

 بوکس كونو یرا هدف لن ههفحو هد هد ءارو كن هبسزاف ءاب * هدنر

 ال یدیدشن كنار نو ما نزو «دماقموب نکآردلعاف مسا ندنظاندی رپ

 | دمور ابلاغ رولک هدهنسانعم قروز هد رعقیاقكجوک «دنرپ دم
 3 هب نیو یرا هبصلن هدو دع ءارو كنيس ۱ شورس لر دط)ع ندنون

 او حک راربدس رفرایکج لرید هنوو ده دنن اس ی دنه تالم ید هش رف یک

 دزاف روش مایا یرفن زونوا بودیا یناخ شورس شب ز وتوا یلاعتو
 لا یدیرفن شن و رد یم هل یمسا هتشرفرب ینوک ج وا ره ند هیس
 ۱ کبانواهنشرف یکیانوا ندشورسزوتوالواو ردموسو» هلن ا هقرتسم ةت

 د هژاشیا ایاالت ترنم ضا سورس یی دم رد دیقمو لکوم

 ,يسا كانو حس نیم کس نوا لس هایره و راونلوا قالطا

 ۱ او دزاجو قیالندی رواب قانا يه#
 اب رمنک كن هدودم ءارویرهنکف تلواوو كن هدو دم "دحوم ءاب ندپ رواب
 و هلی را دف كله دو دمو اوو تنار# اور# یکن در کرو اناعا عع ردردصم
 شح هدنبس نامز رخآ بشرد هدیمد (تیب) یافاخمیکحارسو قال یەم

 ز یزاداور( تدب نعاش راج ی ع اا۴ اور تین ف مک باعت اوج وت نبع
 هد ند انعم یکیارپ # هلاخیپک اراب رد هرظةکبناوت # كانرطخ یرشع»

 3 ج دوا هزورنید هارتعد یسردتلم شیک # رولک هد هثسانعم

 ءکح بهذمو تلم یغع هليا همت" نیشوی ر یک تن هدو د ٤ فاک شیک
 یدهم هکز وسب وکب شیک دوو لکش لاجدقوصتسا۶ (تدب)یتزوس
 ب لابو رب و ةثتسانحم قرط ناروط قوا تانکر یخ د ےھ# دینسر هانب نید
 لرد شبج اکا دی رع هک هاچ نیلاق ع ونر ندناکو هنساسنعم تانق

 ند شرک ( هج )رولک هد هتسانعم هری رچوادارمره ندای ردو هنسانعم |
 د دلو ید هدتعآ هلی سک تاناها نیدهار# ظذ افردراو یسانعءید

 تام هلو اهلب وب ید ہوا قالطا هبهیدجش تعب رش هلباهباخ دوخ اپ لقن
 ظفل نید هارو رب سفت یا تلم یظفل شوک نکیا فداربم هدفرع تعب شو

 ٹول رس

sana 



 | لب تاناکفو هنسانهمخفاومازس متین زا وبا دیازسنودیاادخ مک

 ءادتبا هک نیس ګو شاپاس هاب و نب رفآ رازه د مط( هذن ) رواک ید هنا
 مهو یدتیاادا هجرت و نم وم نیکد هی اک هماقموب ناد هعط
 نسج امسا ره ظم ماع هناک هلرب رک ذ یادخ ءاعسا(ال وا )هررواقب رظماب

 رقت هناسنا هکیدلیا سانسو یکش هناک اينا )ىدروچب تراتا هنغيدلر

 !تقیفج اب نولوازوکتسار ناش یود نازانی نشو س

 یالسا له اثات ) بوروساعا نوی دلوا تاقولخ* هدب زکو تانک * هد ز هید#

 رستو یار ةو یتناک كن الا جظع نآرف نالوا دشرف هليا لودر

 ۳ یغیدلوا ۱ سو قبال هکرلنو 1 اع:ار) یدلبار ما یواح مینو شعاع

 یرانعم هت هتد نر هجر نح الا یا هیدش وب هک هرد 4 هنلو یدرب و

 هل ون تقوزره نادنجن کی رونلا هییلت اعا هندی دلوا هلب و و وددب#

 رو او تراش او رالع>ا | هدر تیداوا زازدو رود هلغلوا تاذطا .لیص

 هد ربو تو اتش »یدرفا اوج ر دهد آ مد ره#

 ناسلاو دا کک هلا و یعحتالا دو ینوکس كارو ین كوم مدر

 زات دهد یاد ناش ردهک # راکرد هنعح مدرم ج دیاشد ( تاب )ور سخرم

 زواک هدناوا تان لر هڪعط د ید یزکد وید هن ايو کم زوک ید

 ه)نوح زرو انشا دوج نک هلی .هب رال طم تم ءان هدنرخ[*یدرماو ۱

 اهر % رولک ا تدب كل هع چوار وئ د ی درگ ون

 یعتدرد قارو یراصع رد ضاحرما ند:طظد) نداد دوخ ا ندبه

 كالا دلاخ وم زدنوما ظا نیس هدحوم ءان هدنلوا رواک هدزنآونع لات ه» طب

 لففتالف رد هبا رب دک ندیهد هکنوح هک ر دوب یاد نالو | سابقو زد رس«
 ٭ اع هدنلع کرب و هنلول قحیدزیا #

 دا ِ الا و اودالا قیسأام للعرد سد ٠ هتک ءاي 9 < یدز

 یهدناو ا2۴ رواک هدنزبخا تس کان هعط یجکیقرقوید لاق:

 جیا اکل ناکماج اضدا تاودالین قشاک ردهیفر ظ هر وه ء

 دهاش شل وسد هج ور هر هرس موم "داک یا ول رولک هدنعبار ترب لكندم ط

 كان و بوخسسب نا دار ۴یدزبا هد عو نادمآ اه  (تیی)یددعس خج

 مهذان ردهنسأشعم eg روح اقاوم یدریا هل د ول نکل. ۳ یدب ز

 89 / 6 شورش ىدا كلهردشلوا هدنو ىج و اچ 2

 ج 1

۷ ۷ 



۱۰ 

 ادلاوخ هدیسرافارپ ز ردکعد هلیاتوعد دوخابهلیاتأرق یی هنس انعموفوا
 دن ول هن رلانعم توعد یرب تأرقیرب ردهیانعم یک دا قو قوا هدیکرت

 0 0و لاحهمربنکمو ج دک ءرارا یی ر ره نداسنغم یکیاو
 اک ند هلص نوا ظفل نیس هدحوح ءاب یکه دنلوا رولک هدیتناوخو

 | تکه لپ سمک كن هدودعواوو یمض تنون#یون#ةطیسیلا تاودالا ف
 ر> اصبیدا ردم ناقرفو ملنءنرق نالوا یملع او وییضفا كنهمب را
 اولیا تیآ تیءاب#روب ز رطسرطسو تنروت روس هروسب (تش)

 :ز )ند شوکه لباد نیو یمض كنەدو دم ناک # سوکب٭ یون ونفرح

 ا ط لات اودالاق قس اک رد هدناژ هدحوم ءا یکهدنلوا زد مضاحما

 1 × ازم قی ال دش ی دلو ا باب ردهلک اونشد هلود#

 تد )ان الوه رد ما هاب زاوخ كن هثلث تاکرحو نوک كن ەم نيش ۴ ونشر

 ر رد صد ۴ دنک ی تناکشییاها دحزا نکنی

 ی قرفدوخ ام یلظهلندونشنالک هدننتداس تدب كن ههطقیمدب نوا

 HR ندی ونشدوخ اب یا تیننعنالک هد رام تدب كن هعطق

 رولک هدنونشو دونش هرس هد ها تاک رح كن ەم ھم نيش یالقتسم :هدکنیحوا

 ایج او ناکساهدماقم ود یب هم ھ2 نیش و رد «لناز هدحوم ءاب یهدناواونشب

 ةردرما ندنظف) نتفای رد# باب رد# هطیسلاتاو دالا ف قیام ىلع

 ول (بایرد زرع رع لصاحو ا: (عارضم) ظفاح هحاوخ هنس اعم
 ارد یادی دوایدا هلا تنواععو س سراو ها ارادت هوس

 او رولکهدشاب ردو دنبایرد هلن دا هبهدجومءاب كن اف الت ةر دی ها

 ااو رواک هدنسماخ تد u ةع طة ىج شما یرکب یس هدحو ملکم

 ۳ تاؤ دالا ف قبسام لعردلکد نو زنا نیر ادرج ندء هک یخ هلرد

 طام لندن هلندش نالک هدنیداس تب كنه یجینبیقرف#دش

 ۳ اینو تین و دن ROYE را( تدب )طنفاح

 ام ترد داشارب زرد هنس انعم یدک ی ینه بهذ ین + دش یعنی # دش نور

 هثس انعمیدلو اتوف عیار هنسانعمیدلوا نياز تلانردروک ذم یسزک اول

 ۱ اس نس» ارد دی هکلردلهگهد ءعبار یانعم هچرت هاو "هوب

 .> رمان هاش قیفحو کر>و قالى نیک لب لوف كندو دم همی ازو

Aج ن ۷۴ سد ,وخزا رامزا ذزا درک ناهننوحیب وکون هن  

 را



 یسهدجو یلکتب عراض م یک تنر دن یل داف مما دوخام زها ند نظل ند یب

 یر ےک ردع دف سرف هنسانعمینو ل سرم ازو یعط کندو ۸

 كسنآ( تدن )یه زمرد هياتم وج ىج دروشخ اعف كناخو یطوقس ۱

 یفردیییکرتفصو ۳ربمغیپ ۴ تماادروشخ جه دنن 9 تاقی وایت
 یدلوا نلاغهدنسانغم ېو لوسر هرکص ىدا هنشانعم ی دلباز یخ لا
 هأر و ردففخ ندماغیب ناللک هددنسماخ تتن ك هبنماخ عطف من هک
 ییتلازونوا (رب)رواوا راج دری وربماس هکلب رد اجهدربماغس هدن وره

 لعاف مفا دوخا رضاحرما ندنط هل ندرب ناکه دنسنا تدي كت ه

 دم ,ههق لزءبحوخ ءاب نوعا قرف نب القت ندی رب یالبع: سه ارب رب

 ۴ اه زوج هدب زکر هدوتسرد ر ه# رولک هدنر و

 وتلا یللاویدشعلوا حده هد درچناو دوش ود نع هر

 هکر او قرف هدزارتدفمارپ ز زاملوا دعوا ر کت ن کلر ولکه دننسنا م تب كلادط
 (هداف) ردرغاط هدر نوت هل هردز سرد هدنار “د هل لز نوا فا

 هدیح قاللخ عبنم هیعس ويد تغ هنری اب الا لضفا هيلع اينا نام

 اط یی طخ لع وک و ی ك )مک وترد ومب

 هدب کا# هکر لاتاودالا ین ی قمس اک نیس تادا ی رد شارو هد

 یک دبسراف ی ابکخ یرد ضم راحو مو یتعع ردلوعفع ,

 نان هد ب وي رديف ندب زک هلی رس ؟ لن هدودم ۶ جم ل

 r هک IES هج اتدلا یف هدعو ام یلعردرا رفت ی - ٤

 رد راو یطح ماما هدنل وف هدو "رس رد دم مه هل غل وا طب ر ت

 *شوکب شلااچ یون نأرة ناو و قوا سپ ونزای# ۰ <
 هنسانعم نیاک هلبا لن٣ نیسو یرښسکك ث هدودعواوو یعطكنو# ں

 رولکهدنسپ ونو دو و یتلبتسمارذودرضاح رم !ندن لس ولن
 نیشو یرسکت نون تشون نالک هدنعباز تدب كن هرشاع ةع طق هک

 تعالعواوو یسهلاما حنعلاو معما نیب كنم ءاخ# ناو لر لا

 ردر دالا ده سهره ندا وا نا تیب كنتم ۸م 2 هر ت

 دوجا نتنکرک ۷: میخ ار بجوخ قساز# سنا هززادش رک 2

 ۱ ناوک شه ءاخو یهق كو او زوشخ ور ولک هدننسات تد كن هعب اینه



۱ 

 خاب رم ندنطنفل ندب رفآ نی رفآرولکهدّنلاث تدب كنهعطق یفکیایمرکب
 ا رخآ اونیشنلک هدنسداستب كن »طة و # اونیش ردع لاعافمسا
 رزب یاس ٭راوکر زب یم ینہ رد د شم هفضدوخ اب لع اف عسا هليقالا فلا

 : رن هدو دم هم یارو لاد# را زوا د۴ یدک هد تبب ك 4« طق و بهدنحرش

 اد هکنوح هنسانمانب هک چو داب لصالاق ها وكس كنارو و اوو یراق

 اماقموب نکل تاو دالا ف قب اکر دناکم مسا تا داراز هثسانهراویدندمطاب
 اد !ثاب ارب ز ںد نس انعمن امج فاع # نابنامج ۴ رداع اف منا تاداازا

 انکم هاشدا ففخ۴# اش داب »۷ دیک لات اودالاق قساک زد هزندابحم

 چیز قیرط ی عدوخا فیصوتا قبرط ىلع قالطا ید كاهکش ب وب
 بدلوا ولما ئەلا ال وا هدبتک لئاوا نیفنص م تداعد یم )
 الو دج اینا ناس نسەجر هللا تافصو هللا ءامسا ال وا جدر رر ظان قب ؟

 اش ةا ف مزاج ؟یماساو یاسر ياشا اقا ناسا نیت هیتر کشر

 روايتي وديا: ناب نس هاجرت تایلسنلا لک او تایل ل فا هیلع
 3 اتو خدماتسارساسید)وادجو ررکشا#

 اد هبانعم یکیا هاب نيسو یه كن هدودعهبسراف و یسک ك نس ٭ سانس

 روعش نکارونلوا مه ةاقلطم ندنر فت كرب رف ظا ر کشو دج عع لوا

 4 ایستاد ةت خر کش رک تمعن ر کشت ساب هکرزوین مو>رم
 زاداد+یفلعا زرت ا ناک نر ال رفا ارتدا دیادخ ( تس )ی صنق نع

 لب )یدنجخلاک نوسلوا قہر کش ءارامهتلا لور اس رک 96 شا تنرادنارو |
 :کنوا من رکش هکت اسم ایسان ٤۹بری یاهافجت دشابن دنسیخ هکر ه
 ار 7 خرد ورموید فا نعع هدهاشو ده تازه لوقو تنم ییهع نا

 ك: و یعق تا هدو دع ءار تسار ۴ هتسانع+شایسید هس امس هلا همسر ءاه

 x .)یناعلاوبا شیاتسوانتو خده ی حک کد ك نە دو دغ ةي وفءاتو یر سک

 ۳0 درو تارا فصو دننک ناخ قلخ دنا هدیدارتقلخ نسحوح

 غ اف نداسننو دج هک اتف و (دییهع) تسار نجع لبا نیس نوکشو
 3 وب بوذا ناد ئرلتغا قلتم اع TAL هن دلو ا

 | - «لوسرربخیإو روشخو وکتلارولزوس و رغوط#
 اكن هدو دم ءار تساز اریز ردیبیکرت فصو هلو کس كنەبقوف هلن ۷ وکشعارآ
 سک( تبن)یدعس خش هنسانعم و رغوط عب باوض هل نکس كابو یک

 روت و

۱ 1: 



 دنوادخ# یدک هد نا ت هدش رفآ ردهفلایم تاداراکر دضعمسا هرز
 ویدخ #رولک هدنسیناث تدب كن هعطق یگزومطقرف ولد برو با
 هد هبیل ات قح مسا یکیاود,رولک هدنشلابتس كنم ظق یا یللاوید هاش
 لی هتناتلاد# رکد اد۴#ردلکد یک ادخزوناوا قالطاهدهنب رغ ك اعتقد

 كنه فرولک هدذشلا تان کن هعط ی درد رک: وادی دیا لدع هلو

 هاشداب ردیفیفح ال! رک ادو ل داغ هلا قح هکر دروک دد هد" و

 كن هعطق یعغجوایعرکب وب یع الشغای# هدنش ته ر مزاحم ل تاع راو هل
 ازب ز ندبة ندو شک یردصم هد ۴ هدا < رولک هدننمان

 شیاشخ ارز هلثم * رکشواشخت ۷ رولک هدنیاشفف و دیات ته یتالبت#
 قیسام یل عرادر د صم مسا ءرق اطا د چم نیش زو کم لقا هنی رخ ارب طاح
 ج واؤب ةبكرملا تاودالاق قس اک ر داغ اقشا تادا رک ههدقلاهاوق

 ییصوت ا تی رط لع قالظا+ یاعت ی س اعم څر وب اھو یو رهندا

 انا دو راک زم و ن اب رم ۷ شاخ تاب رد« مھل قد رط لعدود

 ولح وک # ان و باب هد و هد ملات تن كلذ هع طول ندر ی

 قالطا ید كن هکتردوب :رولک هدنعبار ٹا تان هم طق الا ويد ولتو

 هدتفهح ۷# هدیزور# ردهچ زلال ر ظ لعدوخا فصوتاق ] رطل

 رب ز ردیدیکرت یکصو هنساتعم یک دو قادر لع مضالا رد! اغ قازر با

 "لعافمسا دوخاب وا هد E هی ار تاب ك هء طقوب ود قذر یز

 هدنناونع كل هع طخیم هدر قره زا اتم رات, ظ ذل ندهد یردصهردش#

 ولد دار مماک ارز ۳ تاود یتحاصو هاش . ولوا ۷# زاک+ اک#ر

 ۳۳9 ةخا بم نادازاک رولک هدنساخ تب ال زه مط یصدرد ق
 یزور# ردع صولا ى قب رط لد قالطا هن لادن ۍ ع ل اغ زبه کر را تاودالا

 یامرع هر کح# یدک هد ین دواک ان یدک هد ی دش درد #* ,

 نیم ۷# !دخ ۷ دعرصوتلا یدرطلع یدوب نیک كجا

 تدس یدکهدس دحرمسادح ناب رد دیکر فضو ل صالا ف دوجولا 29

 اتام راکدر ؟ نک دنیا تد هلا ه2 یار هدنرخآ#زاکدرک# س

 1 یاب , ۷ هاشدای# لغت الف رد لبس ب داوا هلا همم ءاز یر د
 هر ٭*ر ددعا ندنا ةد "زولک هدنخرشیبار تاب گن هعبار 2 ۸

 ود ناهج ییکهکزوجردییکرت فصو هنسانعم یجیدراب نهج



1۴ 

 ید ییص فت مکہ تن ہنس اضهرذآ ن کدو تدب هليا اروی كن هل

 ارد دولکهنبخا تیپ نن لطف یی نرق ید یاس قا
 |عموا و وپا هدب : روعش تنه بازو يراه كن هدود < هيسرازءازو |

 [یاحهدوب یرازدا وکون شع (تیی )یئ :هلاوبا ردروطنسم ويد هتسانع»

 لوا هلیوب # هتخاس ترا سوخ ادوسو تشار لد هناخ# اخو
 حد ناصقن یالطاو رواوا فی وا قٍب رطیلع یال طا هب لات قح
 اک ۷ کرک ردشم رو( اھا ۱ اجساو )سن اعا نج میک هتن نیا راعشا

 ودب لوا) رد هپ هیاببینعم, چو هلن وکس كارو یر هح ك سز اف

 6هدیسرلدماکب خر ی( تهب ناي دعس د وعسر د وح ترضح فی رش
 الۋ ناجا زذا تل ان ناھا تین 2 : ینا #٭*رکر کن وعو تع یراب زا

 لا ةارو گرا د كنیابسراف نیداک ٭ رک و زکو * ردعسا بصر
 : دارم بوت جو یدو هلا هنا ء ءارو یعط

 هاش مانازم »۷ ارتزکو رک, دهدب ماک ی ارد (تیب )ی. | یکی هنا
 راب × لیسضغت الف رد هیسراویسبلک كني رلعاک بن یا ءاوپ # رترکیدو |

 زات هکنوحرولکهدنربخا تدب كن ه طة یجلدب قرقویو هللا هلباار نّوکس

 : اخیرا اضٍاقیساک كلامو بحاصیتعع بیام
 as !یاصههرلا داضمیقعهاو وا لعیدیارابیادخ ییصا ۱

 اا وار د نعم هیرواوا هلٍنوکس/كناررکا یددواكعد نح اص همانا

 ارش یجدو ردکعدیج ر :اردیزان لصارولوا نب عة! هنزولو اب مکاما
 3 كلوا هعطقوب زاکدر کا هثسانعم دنوادخ راد !تیخرار ر هاو دم

 ل امان یجد وب لبا قوکس كن هات لاد #:دب رفاداد % نیک

 یزو یش كله : رد ازک نولک هد هنس انعم هدرب رب ندیفسومو ردلاعد قح

 ی درد یر رکب ود لدع داد اریز ردکعد یدنزاب لدع یبیکرا یافع»

 ie کهن راد اه درفا رولک هد انت نهعطو

 ی زکسزواوا * اهر اک ا ا : زاکدرورب ید هدنلوا تدش

 د رد ةنسانەم ی رسو کلو لصالای رواکودزوالوق هد نما تس كنهعطق

 زن ادوخا رد فی ةطوتلا ق رطیع قالطا هی ادعت قح هحاوا هل وب

 3 ردات قح نو مان دول راک دن رفآ عبار تان) ردة لا قي رط

 i یادی زفآ از قالخ یەم راکدی رفآ هکنوج یروعش لنهرد 4

E هرزوا 
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3 ۱۰ 

 مان تنی اءت ق>یندوب هلی هوج»یازو یعفف كنارو یربنک كنهدودم چ
 كسدودس ۹ نلاد # دارا رد 2 علا جا !وصلاو هللا هع اذک ردیفترم

 (تبب)ورسخرسصانا شردیفنم مسا كن ی عو لج یخ دو هلی رو یر

 هکنوح# نالاوذ لک دادزاداد دزب ۴# نع تسدادن قلح هف اهلحا

 تس كن هنحاام 3 ین درد ت حرکت وند لّداع داد ارز رد دکرت یصو لصالا

 لعافمسا دوخ اب رضاع هاند ن هل ندی را هد تن هرم هزآ رولک هد

 ؟هدحومءان ار ان و رب# راریدراداذ ههاش دار لداعرهندلح اوت نامه ر دف

 هلباارو یغ ك هدودم هدحوف ا و یك هدودعءازو یرسک كن هدرا

 هدحوعءاب یراب)یزوعش كنه ۶ ق اذکه لاش لجیزاب ترضح مان یدو

 ردناهس مان ید لو ا) رد هیاتحم شا هلب رسدنک كندو دع ءازو یخ كن هدو د

 ٠ دنئاو نی: یھ ھ یر اب هدنماوم یر ی یا )اضدا jen كبتجزف ذک

 دعفدرب ساخ )نذوب وا عع عیار )راص> خر نعد وز اب ی اب ثلا زار

 ءا فرح یهدنرخآ مالک ۔ لاح ردهها هب .صقرب هددنه داس )دتا

 یر یفرکت نلاعت ds اش نا یرکذ هژب را عمه تدحوو هزقصوو هب ردضت

 لادا# ورزاد# رولوا م ندنراتقم زا نا هدالوا تاب فل دم طا

 هدب ولو ناب زیخدو هلب كاهدود :ارو یهمتف کا .مج*یازو كب هدودن
 یراذصق لنیمال رز * یروعش تانهرف ین اذک هکر دعا ثنب راپ بانج

 (تد ) یرصنع رد, رمش مان كن یلاعت قح بانج دوي نوک كنار

 یک كب ہال راول ۱ سرارزا تشاو هه شزوب ۷ شرفا دباسیکناز :

 زم رد ىلاغت نح الر رابم ءان خدود dd ا ارو ید كنهینات مالو لوهحوا

 ٭ داش ش وخ یاس تنادا رم دیا یزاب یلدن کرولرک ا( تد )یمظ

 | یتیدون هلبا هبا هارو ی كز هدودم یالوا یارو یر هجن كنیفاکرکو
 ٭رکو رکن ادزپ هک دنام ,نادب (تس)یرنصنع ردنرض > ,باتج یاس

 نکا لنسارو یر شل فاک # کرک # زکیذ تسد روآز وترا

 دان رث وه دنننک هرا کجا وج ؛ ؛تب ) قبقد رد لات قح مف مان ی دوب یا |

 هس عیرالوا فاك كن کی ءاوب در کرک ناادزب دیک: ناشپ رپ دن
 ك هدودع همی از ازو كن هدودم لاد ¥ زازاد# رد ةیسراف یراهیات ی

 دنه چلا حاصل ای اذک یلاعت قح بانج مان یخو وب هلبا ارو یرا
 RA رھ × دآ ۷# ثلا تان یک ءان ءاثب وادی ۱



۱۰ 

 ۳ هدیزورو اناوتوانادو راکزحآو ناب رهم
 دخ یامرغهرک اس و ناسریزورو, اکیاک

 ۳ نی رفا  قیکو هشداب و هاش داب و زاک درک

 او نابنام>رازوادو راوکرزب و اونیش
 ال هد هل یا كشن و ادخو نادزب و ریدشو رذشو ردش لواتش

2 

 ه٩ ك هدو د٤ دحوم ءاب ۷ راب * یدک هدشحرشو هدنلوا تا

 تیب )ليما لاک رداد خ فب رمش مان لوا)رولک هياتم ید یر کب هلباارو

 ون یراا نعم قاب ۴ یرب راب مان هکاد تدهد# ل 2دو عو رد هبه ناب رب

 ۱ واوو تندو مع لار اد#رولک هدنجح شو هدنا وا تب گز هعطو یک

 تی )یناقاخ مکح زد لدو لح قحمانلوا رو 1ک هیانع شد هلبا ارو ې ازم

 دج همی دانیادخ ناترواد#تسروادرم کین هبهنر جام قسفو ام“ دهز

 لک ةدنارشو هدنلزابیتس غمت ین اک یزا: هت ینا یرواد ق
 اد مان كلذک هلبئوکس كنیلادو یر هههف كنتدو دمءارو لاد# دارداد
 ور ی را زار
 ۲ اسب | با ارو یراغف لا جم لادو كل ر هدودم هزه ۴# زذا ردنادزب

 ارمک اهج كنه رف ر دب ورم هد هنسانعءقرب و هة عاص ی دیهردادخ فن

 ۲ )ار ذلک قم هبظعا ربت هک هتشرف مس لوا رد]وعنم هاتم ترد رذآ

 ۳ راو یر رک آ,ظعم ید تماا هک ونلوا بنا ور ررذ هرس رسا

 نفاخ نيب رذآ عبار ما رهم زذا ثلا شونر زا رنرذآلواردرنوپیراوس 0
 | خ رب ره رە ثوب تشهد رز رذآ عباس نی زر رذآ س داس دادرخرذا

 ب لای یانعم )رار قان هدا یر٤ نالوا قلعتم هک ؟وک لوا بود ۱ تدنذ هنکو کوب

 ۱ رواواهدسوفحرب یطعاربن هدیآلوا هک ردیعما كذبا ینزوقط كن هستن ۱

 ۷ ۳ كسرفلھا _ ردیعسا ینوک ی جتزوعط كن هی هام ره مباریانعم]) ح

 :ا نن حدبع ی لوا قداطم همس نوک لو 1 یعسا كیا ره هکر دی راهررق ۱

 Ebi مان کالذک هلا لادو یر و كبندودع ءارو لاد # داراد

 ۱ "جا عج یمعاربم یرانا زدی را کداراد یر دارداد ئر هک“ ب واوب

 هد ) نیه نادادخ مان ارهسره # نیهدار دا دو دارادو دراد (تس)

 دم یدلک نوا :هفاقو ب نزو مت هنسانععزر یظعلام یهدنرخآ كتبو 1

 هوش رش < یتا تس رواوا كعد نامه ال رک نمدازا د رکا فا
 ن

 ةمهد



۱ ۹۹۱ 

 [ می هد صوت یو۴ سادا تنس هدنروتب یا (تد )یرونا يکح هتسانع

 هت ےہ ءا یدناش ا یاب یصا ردنکسش خ رک روش هدازاشاب لایا )*ارفاد

 وبا نکلدهتنم ان شاد قاب یدن)و!لادبا هلاد هیفوق هات نوتاو ای

 ut وا تاور هدرا هس یربغ ندنیاکمان قیافطبا قیاقد د كموجرب

 شاداب كموح م یدهاش هک ام اف رب را مظاب لا هعیتو یروعشلا هلص
 مهفاف ردر عمه یتفرلخ تیوب کرم, هد ود رفک ید كعدوا نینک ی ش

 ۱ ۷ ناسر یزور ی ردشربا ی آ یزور قرز#
 : لوا )رده انعم ترد هلب زمسک كن هدود هې ازو یمن كن ەدو دم ءار## یزو

 یدآ ۴ دیلطیزورو دیآ نور مضر زا خرم (ترړب )ی دعس جش قزر ع
 یزورب (تش" "یی! و حس راد تم عع یاب )ریو لععزازبخ ترادب هدا

 هدوزر * دروخ سایلاو رو هک # دروخ یاطنیز ہرا نا

 روکزور هکنوح دحاو موي عبار) د صحو بیصذ ته 9 اداوریدقتیخ

 ۳ یو تدحو ءا یهدن رخآ رولک هدنعباس تد ك ها 4هطدوبب

 ناسر ی ود زواوا تسداهساوا نوش تاد هدنلصا هدنرلانعم یکلوا جو
 ندیناسر ناکهدنسهاحترب كن هعطف ییعتشب قرفناسزارب زیدی

 شب نالواروک ذمهدماقموب ردفف لع اف مسادوخ اب نیم اج نما ندنظ

 والا هپ یاءد قج ناسر یزورو ناب رهمو انادو اس و هدنژب رفا هک هک

 هکر موم( ها ار دهجزنلا قب رط ییعدوخ اپ فیصوتلا قرط لی ع
 هدیسرافیک یی داوا یمالاوتاعصویم هانسح ماعسا كنالعو لب هد ۶

 یر رعد رلوا سزبس د ی کا هکر دراو ین هفینم توعاو یسهفن سس ءایسایج

 هلو هنت هنمالک لر رحم مظان رک ت تدلباداریاو رکذ هد هءطقر ولی ل

 ابخ نادر ورید بشور دبش ورد شیرک

 ام دا ز ادو رذ: ادر ادو داز دادو روزا 7 ا مت ا
 وردزادو یراب و رانو ورب رادادو رر
 ام را EDN ورک ورولو رز" 10

 درایو رکورکورکرکو را راز دودزیاو ۱
 [عهرو اۋ دیفآ دادو راک درک 4 ج 4 ف

 ی دخو و دن آوری :
 e یو داش 9 هدنش ور ؟راع نمایی دیو 0

4 

۳ 



۹۸ 

 اب هشیمه ( تدب )رعاشاعاد مع هللا هر ءاهو یعذ كن هوچ»نیشو یرسک
 تسمالسا دوس هنشک دوش هک ف رطرهز # دوهو رک نابم توادع

 5 * لرزب ولو ا یب انادو اب ی روک #۴

 ۱ , رخ آرمطایخ رها هلی كنهدودمنونو یرسک كنهدودم "«دح ومیاپ انس

 اعاوفق سافل ردد هشم هعص دوخاب لعافمس | هافانا فلا طعف

 ر ز رد: طفل ندید ناکهدنعسأت تاب كن هع ط یک ف قلا

 : نا بواب(تدی)بلاص رواک هد ند و دندن هرزو سابق فالخ یالبقتسم
 لدو 61 تاحو ادب مش ج۴ دراش رس هنایبا م

 ۱ ولاد* ا اد هدرا دب

 ان مالعو یلع نع اد نکل یکانیپ ہد هنسنرب رههلب راد كزیتدو د <
 انآدو دنا ؛ینالهتسیکرد,ظفل نتسنادیردصم كلوب خدمه ر ذر صب
 اززب ٭ انادو انس : و ردافو مدفا#اناوئو جو قلاخ مانب (تب )ی دهاشرولک

 هت ؛ رو میتظع مع هل افاکو یر هم كن هو ءازو :نلنهدحوم ءاب

 )ید بل درازکد نت دوو یو

 < رو نانو دن مرج هک فطاو یراوکدزب لس تساریادخ
 راب ضد  رونلوا لایحتساهینسلیاقم درخ هنس اندو یربیع مسج ارز

 درا 8 د هد زعفاکم وح نم یروهش نکل رلب دل, طع ضملراهبس راغ یفاک
 1 از ن رک خزر دلا ۍواواو عواوا هدنماقم ولوا هدنناسل یاتغج

 ۳ طر بحاص :ندناکروکل | ندا سون یذانهش ت زمن هدندودح جوا

 لوا ۳۹ ٤د ب وا كعد ك علوا هدهاشداب دنفرس جز بحاسو

 1 هد نج هلد رخ ساداد ناب راهم ولت س ۴

 [ |یمظنربم قوفشو حر یمن ا رهع

 د ` RE توفشو :تج راهم هکنوحناج قود هررددهدیدنح

 دهم تعض تادا ناب : * رواک هدنحرش نواتس یا هسماخ هم طق

 رار مطان ریست هلی قوغشو میحر لاوس )هکر لا تاودالاق یبساک
 هو ال اف قو مرار د یاک فن هنعآ بد ولت رم
 د تاداهدنکرتولباوج ردتتستاد!هدیکر هند اول ردب را ةغيص ههبّبم

 ۱9 هبنراف ءاب سا دان 6 ظفح افرولوآ هد هه شم تفص تادا یک یتیدلوا ٠

 > ردد رفم طفل لوا )رد هباسنعمیکیا هلی + نیسوی رەخ كت هدودع
 ۳ :ازح هک ارفاداب لا هدو دم هرحوعءات لب اقف هنسانمرمخ ضوعو نسح

 تم
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 | هدب رع الن  زولوا لوا مسق هس زکلوا راتعا قغتشا دوخا کرت هدنا

 یاسا کا او یکی رکن هدر یذشو رذیش هدیسر رافلیاو +

 هصاخ عسل دوخ اب با هبلعدوخ | هلا لعنت حد هدنروص ون هسرونلو رای

 قالخو قلاخ هدد رع المرولوا یناتمسق هسرونلق مسا هبیاعت یخ

 الم دولوا ِلامنبق هسزاملش هک قوب یکراک دی رفأو هدننب رفآ ۱
 ناتهحو هدننآ دوخ هدنسراف ماعلا عدا عو دوجولا بجاو دلا

 ا راک د کو زاک:رورپ نالوا روک ذ م هدعا ارصموب هاو | هلن یب یکه دت

 رمسقت وب د یضو تلر ردش دش .مطان هک "اماف) ردن دینا حق یرءاک راکز ا

 رده قوت هنيا ءاعسا لاوس) ردنوګا راعشا یب هیلصا تیفصو یس

 ونلوا قالطا هنوک هن یرازاسو راکدرور و نادزب و ادخ هب لات
 هعوضوم هدناغآ زوس کدو مو عفاو هدنح رشونيم كففاوم تا

 رذداعسا هذوخأم ندلءفاو تاغ ع ازت هکلب رداکد هدمالعا اا

 ردز "اجهسزولوا یرصوت)ا قد رط لع هدي رن لب رادرمح لا رع

 امسا رب ر مظان ندلعپ و نامه ر داكد ز اش هشزولوا هيما قد رظ
 رشت لب یدآ یرک: یرانلوا ندلوا مسق نوههیذلوا عازب هدم»

 قب رط ىلع هدندنع لازخیفحم وا دوخأم ندلاهذاو تافض ۱
 وند ردتفضو یراناوا ندنان عمق ءان هتغبداوا زب : اع ققاللطا ی

 هلا ییددنلوا لەن هتنکسا ندو صو یان مسق WOE یدلرا 0

 مزح هنی هل هل وا مادقا لازم تاب وب :e نده مالعا

 هوش ندنون ( هتسن) هردهنذف یدلازیعد ود ردیعصو ودنا ط ت

 ردراو ید هدیسرافی ۲ ییدلوایناهضو ءایسا هدس رع كلالعو ر < 4

 د كنا ارک د یزلمهدنماوا سد هدنحرش یار تب كن هو طقوب امته :

 % یاد هشه رد قاب هدنناب , جد يه ۱

 تاتو رفتسهو یا و عع هلا هو ءان و یف كي ترن اب ۱

 مصاب مکحم هلا قایاو فقوتو رارفتساو تونو اب يزدص4 زبلعا
 هتسا اد قا هک رد هن هدنناب هوا هل ول ردءطف] ندیناب نالوا 5

 یی داو | نصتمنسانعم قعصمارب ر ردلکد اح قالطا هری اعد حا

 نا طقنر هذه لقاعو بیبطو فراعو هیقف مکه ردناصنرهشم هلی
 | كنەدودم مو یعق لناه# هشب ۵۴ یکی ند دخلوا قالطا هلیبس> یغب
 هلا



۹ 

 اربکی ززب هدننب ذآ د نان#

 هل یرمنک دود رو یزق فو هدو دم ر۴ هد رفآ

 جی ههدراهدننب زفآ لب (تدس )یدهاشردلع ۳

 قاالخ یتالبغتتمار ز رد.طظ هلند :رفآنالوهنسانعمقلخیردصم

 3 دیرین دن رو هل.ءدقتهرزوالادکنوهرزوا

 هاب تبب كنههطقوپ ویدولوا كرزار ن قولوا ینا ربیع هلبا هيز دم

i nlل هجابد)ا رخآ ندعو ام لعردر فت ەدماقموب رد ©7  

 ۴ راکز ره دآراک دزکو راکد روز رد,هصو #۴

 ۱ قرعه سا ةکلب ردیرو هشم ف مو كنَلاحت قحیرب رم ند هلک چ و اوب

 د رع هکیتهاس» ها هلام *راکد زوز ٭ هکنوج ردکرم یرازر ره
 از یکی او ىزاەخف كواؤو كە ىراف ءاب# رزوو * ارز رد هدسانعم ی رفو

 وا یس هغ یضام نادنطغل ندرو + هتسانعم هس رت هلبالادو یرانوکس
 ۱ وا ھن رز فا ا هدمدق)ادعا اود قسام لع ر دردن م

 1 ال انم 3 زاک زرمآ 3 کلا تاودااق قسام لغ ردننادالعاع ۳

 ر مرج اهاشداپ (تبب )راطتعحش هشنانهدزافغووفع هدب رعءکیممازاب
 5۶ ناهدودم رمه  زرمآ + ار ز# راک ز روت مراکچ کان # راذکردآ
 ۲ RAUL لاد جاوا 3وکرت كنارو یرتانک تومو

 ۱ a اراک ی o و این غص ما ندا
 طب ) یانس جک هس اشم لاعق هلن کیی دا لا عام راک کر
 رد کوج ۴ی اس راک درک راع ۷# یا نو زور )هو توس |

 همش اه ف قاب لسفوت ااا ناو ورک تنارویرسکك خاک
 نگکازدهخ ابتاداراکردففخح ندع طغارادرک ن لک د نساخ کد

 1 E هل واهلب و روا قالطا هیات نخ یس دزا درکه با یاز

 عصاملارانغو نام اعلا نر قرار لاعت یخ هسی داوا مولعن ليات

 هوه اغ ص یابت تاد یڑب ره ندو اول هایسح ییذلوا فی رام لاعوو

 THRE ما کلب لاوس ازد تنش ق اخ مرا کک ساخ

 واهسیا قالطامما يک یاسا ید هرات هر ج طا روداو ته
 و می و ریس اینک رسم نوع نو ناو

 و ۳ ز)4ص#تانصتلا هیفصو ما قات: ءا لوا e ج وب
 س دعا ہک از تای ساعت اس بلا تم
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 ۲ رکت نکلیدرواوا هرزو اعط ظذ ها بسی داوا مدعا ندان هدد

 ا یرکا هلتنوکسا كيە د ءازو یخ كةت ءا نادزب * ھذا دولوا

 ناب صعد نت دتس هود سس ءاعسا كنيلاعت نح کش هدیتو ۱

 كل دس ود درف مکح یییدلوا هنسانهمقلاخر لن دید هنسا جم قلا 7

 تدهناد ب۴ ,نرد اپ نآ د نکو س داد :كبس (تیب )دون وا هذن ندنزو ۱

 ردعسا صوص# هرب> قول هالتت نا دزب هد راتف شوج ۰ دف اط ۴ نیمو

 تبب كته عطق یخ E jer رهآو نمرها هرش ا

 ردانهزک  یرببسقت هلا یرکب ینادزب لرب یکم عطا هلو اهل, و ارولکهدن
 دزیار زاید فنکار کی یدلبا ۱: هریک چ یدهاش
 هکنوجرولنید هبیلاءد را تانج هاد نبود ءا ۴ ادخن e ناد

 هسرونلوازا.تعا درفمرک | رونلوا رابتعا تکرم دوخا رونلواراءتعا د

 1 راردبا ر مول د هبا پر ندنارلب د رع هدنروصو رول وا كعد فالامر ب

 قالطا دنر غك نيلام ى هییروئاوا کو هلا ظفاهقشب یکب رجب

 | ناخ بحاص ررید ادخ مسو ادخ روشکو ادخ ”ee النم)رو
 ] سکر کباب رک او ] هنیناانعههضفبج اصو میلقا خاصو هب رت پ > |
 1 هسرونلو اراب تاجا کمک اوز وقال ا هبیرغند یلاعت هللا سر ولا .داب

 ۱ هنسانعمهّنا دب ییاطباهدن رعیدیا یآ دوخ قر لوا یکر ف صو ەدناصا |

ENخام منا ا فذج یواو تدوخ نوجا ب:  
 ر 1

 ادخإ هجر دقت مرا. ديا اد بور و + کرج ۾ هلیا دهم 2 0

 قحمدتفتحرواوا كد ندوب ا منسانعم نلاعت | دوح ۳
 هل یرکن یا درب رع ان جلو ادب و زاملو [ییالطا هر كل یلعو

 غمار نوعی دلو | صوصخ ەپ ین قح هرزوا رم کیا ی یر
 ی "ماد یاپیدیا ی را دخ ها هر ءاب ناله هدنر خ آمدی صا الخ هد

 ه.لصا ههم لاذ لوس )فساد اوف ی قسام ىلع ید "وا طقسا
êi 1 

 مکح ب اوچ والو رک هنود شورد شراب دلا حو يدزاف ومد سرا ق

 RES ج مونفا یحردکء دز اهل وب هدلوا هکلپ رداکد الط

 ۱ تغلتر دیا ن هیچم لاذهده اتفرشو یدید زاما وی هدلوا یریغنډ

 1 ۳ باب EE قوچ میشم موجرم کدومش ن

۳ a^ RU ED N MC DAG AT CNS MEAS 
gerr ET 
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 اح × ةجابيدلا نم ن رسشعا او عب اسلا توبا ح رش یت قبس اک ود ح
 ۲ ٩بوسنم هعرش دوخان هع طدر بوسام هع رس هذولا فرح ندادتنا

 ]یخسههررع :رشو تدنمهلبا ع رشنالوا ۳۹ جزببوک فماپ ارس هد هعط دو!

 و دقاشع نابم ینا عطف مکنرداک د هيس ینجارما ندچراخ ردن الوا

 |نیهجونم مظانلا رد هل یک ینیداوا قلعتم هرهنسن نالوا اش کو

 ۹ اب هدعارص ۳ یک ا ماظن بان زا نایاب ید نیر د چرت هتغلراس

 )۲ هندحو تهج یکیدلیا تاع ارم هدنیب جوار دان هدنیپ ۍکباټیاه هدر
 ةبضو رعظن تاعا نخ هةشب ندوب بودنا تیاضر هد هے عطري رهرب رحم
 نانو هتشیاردشقبا تیاعر ید هدرنفصیبک ماهیاو سانچو قابط
 ۱ الاغ ماطد باب را ساشا ةکنوح ردند هیعت كن : عیانص ییدلیا در د ةت

 2 نمدبفک هدننایمایدا بولواهدنسهبعاد یظفل سانتی کرب رح ماما
 ایر هنیفرطلر رانا )ایداوا یدصامهن بشن ےب لک

 اف تل طفاندهاسروم تاب عرش اتانردهیانعمپن اجساد تع س ۳ ۱

 طب را هنعطق نوح ۶! داوا .هلعرش نسحو یدادتعا كلون -) قوجو |

 اوو خزال هنب رزوا ك سکر ه هللا هفرعمو .مدقنو باا ییهیعربت هه
 ارب سر ادا ریدصا ی هعط هلا یلاعت هللا غاعسا انعو کری نوڪ عدوا

 3 ak ..ادخو نإ دزی وریفشو وذیشیدآ رک ۴ فاول
 نیا هارو یو تە? ادو ښو ن دودع روم نیش# رتذبش ۱

 کار تفواوح* زی هه یر ےن عر دن دنس هدب سدءاعا لا ءو لج ج

 و ڈ نات یکدوش ا دارید لول منجر وج دزور وخ و مشل نر

 اندازا ما سدا ذزا SH مکحروا دنا نوت رداد

 کلا هک لالحب مسا اهل رعنایس)هدنه قم نم ذمیسا# :رذیشقجرب
 ) :oi نکرد ظفلیرکس از سن لب هيقوف ندانفم ءات هدي اتع ټن از

 رج ۷*۳ نبات ندیاتفج کرنالوا ل مس دور هک جراب :دیرکسیان
 طلب اربتفت هليا یرکتزپ رح "رطان ندلج او نامه رد یت نج رت لصا ارد علوا
 ب * ری دید ناغوا هلیاهرمه ےن هبیرکتهدیانفچ هعشبندنوب
 ۳ تنهدود# چ لاو 93 تنهدهوم ءابو ین تنه
 هلو اد وازولدید ید رذننشهلبا قذح كنتو ءا روک ذمرضیش ی يک

 i> اب زولوا جک ZAN ففع ندرت هدنماقمرذبش هی ۱
 وک

 دوم
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 هکنوج ردعسا ددم فرح > ح وتعم یلیقام صاح فلا د ذخ القص از ۱

 | هدحاوفرح یره لبا فلا هکر دزکس یمرکب هدندنع دربه ڪه فز
 ادم قزح ح وتذم ییقامیمی رب ردزوفط یرکد هدنیب رصإ قافتا رد

 ید هروک هروهشم فرع هدتناس ارد رغ فل هره هک ردافلا نیک

 ید رای مغواویرپاب یرب هزه یر فلا یز كفر > زوفط یرک وډ ها

 ردروهشهوید فلا مال هنیرپ..فلا فلا هن ریهربهسانلا نیب نکلوردفورب
 مکحوبد هلدجوال ياع كعادع لقتسم فرح: ىلا مال قاذح عیب

 هتل هروک ذه یان هد یا كنظةلفاا مال يعاب كمك وبر درا مرج

 Fer ۴ لکدرهاظیمب داوا هن یس هداف كمال هک اما تا
 لوا مض ةفلاو باخت دنن, فو رح نوه عودلوا قاس بحاص یک
 fetes نذملالاخلک ىلع هدمافعوت هسا دلو | مولعمل دنا

 هدتزوص وب هلو اید هزو هشم فرع هکر د وبان هاو ا هلپ وب رددم فرح
 قفرحلا مق بفللاو فزغلا مهج !!اه تشب ناني دلو ا لاتجاه
 هدن ددص نالوا هیذنخامهدترو صو و لوا ىنىمەتخلدوخا رولو! قفوا هنبهدء

 هخ طور ولو ةحوا وا قیمت e لاوسوواواتسذا هتل رج ريدا

 كلواهدتنلهعشب ندب رع هر ۵ راوج یدردنااضتفا قلوا هیدز ره نوبس

 اتقا لو ا هدرا ره هیات هیزرمه ر لید تبا .سصنیید نما وب هدنرب
 هزاع | هدنزوضو هلو اسم هروهشم هدا نام تمازج ن وه ا

 رولوا بیه ادارم قلا مالو تودیارک د د ا نالوا یعسا ک بهر ېڅ هرم

 ياق اعو د درالوا یورفرح فرخ شد ویاهوتاناتءاودم ی ر لاو

 فؤزحت تاوخج | رولوا هنو ڪڪ هنا ی هيغاف هرزوا فلا ولیدتبا م.سه

 ردم هدنرل دانو هدنراضورع یب رغ یتیدلوا ی ور فورح ك هروک
 *دعاق ید هددزکرتو هدنشراف هراغش اما هلوا هروک هب رع راعشا هیوا

 اسب 1 یمازرعش هک تو هییسزاف نکن رد نسحا هسنلوا تاغارم هبهروک

 تارا نادال مط تغلا اصوصخ رارو دا ۳ فاق هیدروک ذم فورح تود

 اسب و ل بارد رک * طع رزرو هدازادب رها زغلا ظذ التم ف

 لوتسرسک ن لبر ههنوک# اتو دج هککو یامان د می دهرغ اد یدل
 قبس اک نھی حک ۷ز ۴# اغایلومد,سلوق یداواربساو دبع# لوبق ردّملشر

eنزهرمههدنرخآ نکل زدی ردصم دان لاعتفا ا داد دیکر راتبا  

 

 رپ
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 لاح ٭ فرح ٭ کلا تاودالایف قبساک ف ی٤ #رد# ودرع شم وب
 کیفرطویدرفم كنبناع»فورحو كنينابمفو رح و كنيو4 نور هل يصف

 ان هک قموط نظفسزوس ین اهرم ن دوغ واسم بل ۱
 خام کیدناک هسنسانعم زوس وب نولک هد هنسانعم زوسو زربدرک فرح |

 تسفرحود نار سفت نکو د داسا (تبب) رونلوا هد ندد وس

 متو بیع»دیدوو هد همانفشال رادم ناسنعداب فذع)/ ناتسوداب ۱

 اذ ندنتدب وش كنیدعبس حش مک ادراک« فر .یدنواقمرک و د هتنماتفم
 8 a ey نیزادسنیوکب#دوناو 1

 | یرب رد- مسق حوا هےاکاه دنا حالطصا مور

 اخ دع كنیلاعن قح هدنحاالطصا هیفوصردفرح یر و لعف یر
 هلند قنافح ند ابغاو هلیسا فرح هتراعو تغل یکیدلنا تا ۱

 الو !هروتسمو هنماکهدب وغلا برع هونلا ینریحمل کی دمه هل. مانور

 اتیلاع فورحاک ۰ ءطق) زرداد لب مسا تایلاع فور > هد رتا نوش

 ھتناوتتا نکو يف تناانا 6 للقلا"یلعا یرذیف تاللقعتم# لعن 0

 زز وق لصو نع لسف كاهش هتك # لصو نع لسف وهوه ف لكلاو |
 دارلا مهدلبق توادیآقده هع.ذتدو نعطهلبا ارعاکنالواهزرطوب

 :ق ماتلوا ار ز ردناوج هذن هموسر ءال ويد لالو ازادبا ف رج هدوهب

 -توفرب ۰ هدلتع ءازو ةلصولادعب هکنوخرد کد ییعمروداوا لرد هلصولا

 !اهنطاب ةسجخ یاوق تایلک مکه تنرولواانشوز تدحو تسمه اکنا هکر واوا
 تدزوجتال(تدب )هقمانلیک یفیدلوا ادب :وههلبا لقع قم ا بويعو! كارد

 س ۴ مچل ا شحول ناسا ال اذبسد لشد مو سرلا ل اها نم وصلا :

 ۱ نا ضرب لغ فرج قدم رابتر يول | قع ول ساقال ۲

 |> ندرک | تحندنافورح ریز ن دلج ت کیافرع کچو او قالطا ق
 اره الا ثیخ نمزک اورولنیدرفج لع هسروناو سو بسا ىلع جارح -الا [

 رو صاو اولا ثیح نعت رک او رولنبد هحراز اعهسرون وا موم ملا لع

 لنندقدو مج رنو دادع ال قاغا نم نک ووی هغاخ ع

 +فدرحدارم ندفروح»دماب هو و هددصلد 5 ٩ رکص دول )یھت

 ےک هلیاافو یرشک كمالو یت كنورمه فاا# ردفرح نالوا یدرف»

 3 ۷ ىلع ن فرح ح وتفم ل فأمو كەز مش ەد ذع دریم وە دتلو زو

 رد.یسآ
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 هرعشنالوا فلا یمهبقاقیعا ۳ كنم یو دز ۱

 [ هسرولوا بوب فصو زک ارلرید لزغ هوا, هداة تليف اقرت یلط ار
 1 م ظن نوعا هنزک ی یچدفدنروصوب راز دملغیو زہ هدول وا هدنومصهرخآالا

 وج هر اد همذو دب > دمقر ادهران التیزردیاب ۵. جسم هلبا تبسفاک دید

 کاو ادهلبع سفو ررید ببرم هراد هنوضو هیدنع هزاد فهاربد

 ره دی ید مولعم ندوب راز, د پس ةع اخر لب رع نالوا هد 3

 یکلوادک اما ) ردیدادضاو تايد لن هعطق یتاوخ او رو نعش هرو
 ود هغطق هدراماقموپ ری مطان هکک تلک ردنا رنو ماسقا هزوک هل .

 یانعع هوا لوح هدب رج رکمرمرب و لاهروکهیانعم یکلوآ یرب دصوناون#
 هوزکدا ندولتدب زوقطهدهفع و لاّوس) لک د دیعب هد هساوا هروک هک ۱

 ردت ی نوا هیات رد و انوا یوا دفن اطاللذم یدلبا ناونعوبد هع طع

 الواردنکع هلهحو جار باوج )یدیاول هارد ظذ وید هدایصق هکینیپا ترک
 هکیدروب هعطق موها ىلع نوعغیدلو' هراز ندتبزوقط فا اوطر
 ندهمطق لیفت ظزاح موع ندهعطقا ات )ولد نونشوا هزوا دحاو قس

 هتشدا هلوا شخیادارمیوما یانعمابنات)هلوا شعا دا رهانعمر چا ندهدیص د

 هلو نوګاتدحر اهر مه یکهدن رخ | هدهانسقم وب کهن کردوب ئ مگ نە ۰

 لاذ ندير ءاه هدننایم یوتصوم هژیا تفص دوخاب یک یش هه هد

 هد طبس تاو دالا ف هل: صفت قیساکیک یس «زمشاناد "هدن هلو | هرمش نالو

 fo رخ آ هته تانثم ءا ار: زرذیکں ما ندهد دم دست هلی عرمشال هو زن

 رولو ادم سان هم تس اغ هدیسزاو | ددشم هدب رع : لو او

 لالو لدم ني اب ءاز نوصعیدلوای -یرص تانهعطفاه یهدنارخآ هیعرت

 هک دتنسانعم تلمو نرد ع مش ۶ بطیسدلا تباوردالایف نا سافل 1

 دوا ھرا خاب اقبالا ۍلوال قاس ا عضو لات ەت هللا زه چ

 كناسود چروک د رعد ول ) ردولسع اس نعود تاذلابربلا

 روما یرلکد روتک ؟ ندندناج یلاعت قجب ٤ زرعی راسو تناسبه توب طح

 هدننابم هموحر و نیماول وب هک اافزولتید بلى ناد دو تعل رش وچ رو

 1" لااناصاا لطفا هب 2ا: ارن ترضخ هبالوارکنامقحزوخام ادر را

 REE E a تیم 1
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 و۷ جدن ند هلج مدلبا#
 ران تک مو نارا ملقالها یگ 5 یدک هدترب , یمکیا ۷ هل
 ۷# مسیاریدناریار هوکروشفاب# مولم دن
 rE جوا یترکبت# نارب# یدک زک جب اقر رھ وک

 *٭ مایار د ناهافص لها هفرشس#

 uy بز : نوزاد لک هد رعردعباش ید هد کوا و هديسراف ٭ همرسس

 |( + جاتح هج ههر ۴ لاله ورا تخادربن هعسوز (تبب) ین اهرایدد قمرس
 ت: رغ لها کر دلا د نا دلؤا دوخ وم هد غر كشر غ رح هل ج هعطق# ل ازغ
 ٩ هروکن کی ول تبغر هیغاط كل همرسهدناهفصا# ر دهدیداش ین هلچج
 2 درد یر کن ناه اف ط۴ ی ورعم# لها#ردهدیدرون هرجا مور یس هرذ
 ‰ هد اند هلو ا یسالاو مان# یدک هدتس
 لم اونو :سداس تس لز هعطs یی درد قزفود دا # ما

 رولکه دشا تس, EN هعطو
 ۷۴ هداز لینس یهو ع

 رل ظ دا یا زدعیاش جد هدیسرافرد نیب رع ةا هر ده هدأ 5 هفت

 noj »۷ لوح ام قم 4اردو ندنابقو# ردرلمولعم

 3 5 ۴#لوذبم ییاغدربخم دیاهک ۱
 ۴ |یمتسا ودزبخ ندق هناع کول رد رافورعم ٭ 3 لوذبم او # اعد و ۴# رخ

 هرد هلو نوحاءاعدءاعدتساو هغلار» یدتاد کت هلی ریخ هث هد والا

 ۱11 ورهقویع خال لو ءنداطخووهس هديا ظفح#
 | * نکو یلاعت هللاندتسح ۴

 هلیبسح ینیداوا ةثسلا فرشا ترعناسآ هدهبذا یب رع هکر دق ەن بکر و
 اهر د یاعت هللذ یدرومت لس هم اتو

 : «ادتنازا فلا فرجرد هیعربش ةعط 3#

 دب رعنا هیسرءاهو .یقف كنعو ینرکس تناطو یرسیک كفاق# هعطق
 9 ؛دلط هد نعو رد هنسانعم ٠ زابهدیسرافو

 ۶ ندر يکرا هدضو رعلها حال صا (لیالا نم نام ایست (
 EREN هدیص هنقوغامو رارپد هعلد هرعشنال "وا هچتراو ها 5

 دی زرو دنیا هيلو :هکرایدتنا فیررعا مت لیوخ بودیا هدابز جد

| 
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 ۱ دص هدهحاسد یس عد و هدنلح كلو یک ناک هفنرخآ كزدعطق ید

Eنا هلو ازای قم :دنسارخا عفانم هقشپ ند نکند 7  

 ٭زک | ارالد ظفل رفیدزاب 1
 وید لکو ک لدهکنوچ رذهنسانعم ىج هزب لکوک ۴# ارالد ۷ ورە ا

 شفلاو رواوا ییکرتفصو ارآ رولک ەد شاب تاب لنده عطف یدین

 تنواعم هدماقدون نکس بلغا یمن کا ٭ ید هد یت

 NOGIN 2es نتارقو

 ر هوکی فاوم هيا فاو رعش 4
 یدکهدش یجب نر کر اشیا اید < هدرشع ثلاتس# ۰

 یدک دند راش رشید این هوک ول ب# قفاوم 3
 ٭ مدزاب یتعفلصاح نس هرچی ۳
 ریست وید قاتب یظةل باوخ هماج هدنن ات تیب تان هدعطق یینهرکی ال
 ردیا حاصفا ندنا یلاث عارصم مک هتن قردلوا عم لسصاح ی
 ۴# مدزابأنعر درهرزوا حالطضا * :

 ۱ ماتەم اس اوفیوا تاوخ هماجیدیا هبلوا یوغلهد هتنلوا حالطضاا

 | هعطف# انعر : یونم ۷۴ حالطصا# ظفح اه یدیا 11

 #انعم انعر هحعنردراو نعي# رولکەدنناونغ كن هب

 ۱ RNC انعر هنر زات ه دروب: رم رفت السكر در سفت لواتبدپ ال
nرب ز ملا هکنهرف هفت 4  # | 

 رد ا تذا كهرف هکنوح ردهتسانعم ال هدماقموپ ك /

 ۱ رد "حاصداندناتب و کلیوی هدف

 ا< ع: زض نرلتعل حز کیشهاما عادت

 ۱ یدهدقباسی اد E تفل#یدکهدهب رعتاوداویدٌلصو تا دا۴ دجر

 ی زوعش نالوا روهشه هكا ا نایما الاخ همش ندو ها مولده ع 7

 اتن ەكا دب روعشكاهر ذو هدنفا زع صار دزاو جیم دهن اک ك وخ

 رتسفنهلب رع قاش یکری رگ مان نظل تاوخ هاچ انا ا

 هدرسف ل درناو هد روش كنهزف هنت هرد هللذارا ۱

 1 :تش لا دعطق ید قرفالل کر او ناو هدف بک اه رد

 | زونوا اج دز ندیلادقا است هل ءا نا یک نالوا هد
۱ 

1 1 
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 ٤ش و لاح هما ونا چ وا شر نکیا تود
 ( Taهدقفو لع یژک اراب  aو دع + راوت عضوو

 دو اذلهدخ زونلوا رابعا هدهب ب زومر تاباشسنو هدنا رمصا دی

 نر ته فورح ماشقا (ینات لصف ) ین رک اعلا نم

  1)یسک دل یوزج هک .هدرفنم افورح لوا) ردهرزو ماف ۱
 دنر یراق دوقوآ كنابييضو لاتاحا هدر ت کس هک ۵ = جو درء توژح

 )رووا هرو هيرش د یر ره هلراوسه یک اوب و ۳
 کرو كلرکو ته دزفنه ؛لر ۶ ناصب هد زد درییسعنما هر اع می البط

 جان عزای اد لحبالو ر دن هفت شنالواروهشم هدزمز جن ۳

 خو هنئارب هد نیغه چم نشون هن رب ج نیل ن نیس هد رفته ةع

 رت هل یهداص هوگ*د ابلعو هت زی و مگ هد ارضا رد ءاظو هر "ا ی

 اید هدفراتنعل سهم ق حل دنا وار انن عا هشنارت هه نی هل هم دارو ۲

 هدم یاز یهو دو غیب خوک اد اغ رد هاشم زوال وب ابا

 نما نه هزکصشخ طب ہیر سر یک <

 يان انیکم ن 2: سب ۵ رکص ق ف ع ع ض ۰ ص 3

 ؟زیشهجودرت ر فو رش عیاتبطاماو هو ةرشهد رنو ارج می .طاماو"

 ی طب ست ر جاش )یا 5 فا ما طاها

 هل ع صرحا (اوه) ضا تن تص ناو باوه
 ض نا او ت (مام) ظ*تم ثق 4 ی چ وام ۳39

  ۱کف جو ا

 د ارا  i 3ع ٣ Yrط مف

 من اظافاو دب رغ ةندرطنم فور عیابطاماوا >  Taseغ
 ما

ِ ۲ 

4 

 ٠ aN 3 ithntن
  4رب  rkو ٤ن ی هم جم سوم

 ار هیت

 0 ۵ E NE خو خم روت نا

 اف O ار و اا - عب داتوري

 ا ان شف نا رو راد تاطفارپ 8 ل
 ام ERIC هک هوا جک کم احمر یک کو مى



AN 

 تردکر دربک !لچ شیلات مس )یدلو تراهن رو ضا لج هد و هتشوا

 ردیاسح ناصعنالو هداب زالب ینورح یاسا طف لو ارد هززوا

 ج وانوادح ا نوعا فا الدم ر دنا < ناص نالو ةداب نال یاس هیدد
 هک طسب باسح ٹناتفنص )هراس هیلغ س ةوربنوازو تلا نښانو
 نهیفورح یاسا ءادشا هک فررطا طسب لوارد هرزوا هجو یکی ا یک
 قلا الثمهنلوآ ع هل صاح ید یقورحددع هدد تای جەلب ارب وک 4

 هیلع سقو هنلواباسحوید تردنواز ۱و هلیا مضقورجددع نکی

 نوح فلا رانمرارید لوا طب هک وب هدا هلضاخ ینفورح د دعو با

 هرزوا بیر وب یرشع هتسسرک او یدلوا هلی وپ لوا ,طسب هتشیا ی
 طسب و عبار طسب وثلانطسب یینعمهورواو !ننات طیس» سره, اراپ

 باسح لصالا یف نامه یسلوا یدینوا نکیدلوا وارد ید نوا ۱

 فورحهک ااف ردینپهفلوا هجزساب لا یتارر کم ندفورح قج هک
 لنصاح ی دولردیدب نوا هدرلنروص ینیدنلوا الا تار رکم نو 0 ۱

 رولوا تردزوتوا نوکی اعجپ ل چ باسح هجریدقتوب هتشیارولوا ی

 لواهدنروصو یک دلخاد هدیدبنوا یکلوا تروص یکیا ند

 ینرآدم هما قموب بآوج )رولوا یخ هنوکه ن نی ویدزسحرطی
 لوایح رط سیا نالوایو نم هدنیاسدیلصا حرطنالو
 هایفرح طسب یخدلباذهدمب رولا کیازوتو ولو ل: یال نکیآترد شا ةدهروک لج لپبلب هلجزا ربق ویران هلن ولو

 ۹ ۳ ۳ ۳۳ ان جن و و و نا ۵ و مد

۳۹ 
E * 

 : یاسا طوف ینا فثط )هراسهتیلع سفو چواا نوا زون فلا ز

 | ازازیک لجو بولا نس هند دع. یاسا ادا کر دادیعالا طاب:

 | ىا نوا هليا مق یفورحددعویدلرا ج وا نزا دپا تبا ےس نظف

 | یکی!یتندوب هکطسب» ج یط,عبار فنص)ر دهلی وهنا تار غل اس
 1 قا ہدعیافلا یتاررکم ندفوزج یاسا ہک هبمساح رط:لواردهرزوا ټپ
 ]قلا يللا بونلوا اقلا نينونلا هحاندنون الفم هديا پاسخ یتا هرو
 | قاب هدهب املا تاررکم نددادعا فورج هکه یدد چ حط یا ) هنلو باب

 اإ زوين بود دیا طاسقسا ی ر تن هلم ءاب دل ال مدیا باسچ ینا ,هس
 ]| باسح هییتساضتقا لیصفتوب مالک الخ هوا باس> شب ز

 ۱ ج رط لاوس)ظفحاف ردولحرط یسیدی نواو هحرط یسیدینوا «

mage ~ 

 یهو و هو



 راس a اڪ سوو هدیاح رط رز وقطر زوقط هدنروصو سماخ )هراس

 E هن یاب بودنا حیطسشکیآ نوا نشیکیآنوآ بودیا بات مح

 E راستعا ی كس نو حرطرشیدب رشدی [

۱ 

ANT 

 ا دید ۳: باسح اک ا ہکد جا پاسج لو !لص# روئاوا جات هلص

 هان ناپههکرب کل ج لوارک الجب رپ بغض لج یر ریکل چ ی رپ ردهسق
 ج یان مسق )رد روک اک ید هغ جرا ةد ذة مات ییح روھشم

 رک للا هچ هنتگ:اب لوارد ولزد نوا ینعو هرزوا مسقنوا هکز رغ

 انف بردب خیارط ی نکی وا یسسیکب نوا ندفرجرههرکص
 روصو ینا )هر دا لا یلاخ نیس یکیا نون ترد میم یی مالرکسفاک الثع

 ایدی سشپدن هدنزوصوب هن لات ول ح رطرزومطرزوّهط

 اورج یناس"عباریهفاف )دیا را تعا ینا هسرولاق هن اب بو دیا ح رط

1۱ 

 هلع سقو ج وااب رولات واح طلا دعب رنو ازوپ فلاالثمهدیارا بتعا ین

 دنلاخ دوخاب نقاب ییاسالا تو یورطم نوا لھ سل ن

 ۸ هديا تشارا هرزوا هنجو وب بودیاعضوییاسالا ق ا

WO ۶۱۲.۳۱۶ TON ON O O PD E E HI 

 ا الن اح, .از واو , اه لاد مج اب فلا
 ۱ ۹ ۳: ۵ رانا ۱

 ۹ ICAR ۷ . یاخ ۸ ۲

 ۱ وندا جا ىا نیع نس ر نوت مم مال اک

 ۱۳۰ ندا او

 و

 ۱۳ tS يدب تعاو تاس سما ا

 ۱ ا اا اک
 هډ را ل نتا 1| الثم هدیآ حرطرزواط رو دنووسوبد ندا

to ۲ ۰۳۳۷  

 1 د اراتعا یناهسرولاق هوای ا مر .ملیپجننرو هو دوس

 ل وا هدهد بود اتا ښح قورح اا یس جوا رفض لج عی رشاع

ro OC < ۱۱ 

 3 ج : ٣ النهدي راس بودطنس تدعو فرح
 ٤ : ۷۹ی ۰

E 
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 دفعا هنیسزاو طلا هد مروح را ىز دسم نتولفان ال .

 یدقیا عیزصتو لییعت نفیذلوا هل وا ید تن لا بود تھ ناب
 ۱ ۴ اکبات را)یولنا ردیار نھ 6 یی و

 تللشتش هدورفوب تش ج وانواندتبب و هک همه فاتضوا دا

 خاک خاتمو ر ندنلوق 8 ات هسوک ی ادم شیما مبلغ ردوخ دا

 تن کی یقح لاک لو اردعون جو ناک هتک زدک د نساح ددل دا لات

 یک قرع لاک ی ابیراذطادوجولا یف ۶ شهفوصس ول عراضبال ار 0
 "یشولع هک قابضما لاک فلات )رم«دتبعلاو فشلا ف هزوحنل .فاکیلب

 یا قبح لاکمکو یر دیفرم لات ارم هدما مو هوا زام ئیش ف یش یل
 رون وب نیکد هیچ راو هدرفره وجو: هی طقن یناتضا ناکرونلول هد نلاعت ق

eu?۷# لاهح نوس روط هدیآ مینشاو نعط  

gaiهوا ل  
 PEREN ىزج منانا وا 1

 لک هج هدنفتدنرت و هدنحرش یتاونغ كلوا: ةة یاب ادھر

E۳۹ االغ نلطو تد د دغ ءاي ال لد: عاطقا هت  e 

 ۱ 7 *بیذا لفطرهیکدماروقو | . ۱

 | ادنادجما بفحردیر هجاوخهعاوا! ع رافنادا ها رق لازا

 تا هش رللاوحاو راوطا برو ل امس وکو لب ات یا نف توورپ

 نراقاوق ٩ راهفیلخا هدنانشر هدف ترس !دلروصن کن هدنقا سل ال

 شاکی! رشد چ البا مارغو قوش عاونا"ییدلد هداس لفظ بورب ی
 یکوتص هتساوا شس سید هه سورن از ندا دا زی وذا طظفحر ا

 هددوااب دارد نددجادوخا,هلو اهل و دییشترادمو لش نئاسا ةه اراد 5

 لب وب ید نفق دسز دار زا رک یاو لفط ها

 را وب هازهوهدجا (هشاف )رد هجو او نسحا لو کن هلو ا كادر دبا ت

 ردلکدمالک هقول وم یرب نکل راتد زاب طافلاو ناکا هت هت هدنر ات

 هدناذدکمردبا نط هار وشربت کاما زالو نو نصب نا هدعاقز

 ۱ 9 هساواخد وسینانعم منهلوا شلوا ع اولضوم نواب
OREORدونساوآ مولعم نو  

 و » ردتسحاو تار ؟ دی تماس رم عيابحادواو



 ۹4ت

 ۶ ۳ تک دروعژن بحا صو مه لښهادارم ندلد ؛لها هدرا همون

 ن هلو لای هد هننانعم تمار ڪس بحاص هدرا ها. ۶ ناسا

 ۱ ¥ ندا نسب له کنون رذک د ینجاص لکو کیس وفا یانعم

 )ای ولغم تن هماع# ناج#روبک هدننلانتبب كنهعطق یمیندپنواوید لکرک
 ۱ r . # قوت تحاح دقر عضو ییعی#

 ۱ ۳ انا یار هاه وی اصوص > یک ینیدلوا جاتح هراس جارت کش

 ۷# قوبتلاح كد هکج ثجز هلب و ۴ ٍ
 .یدلواتسم و قئافندرا هجرت هقشب ندنهجوب هتشيا هلججزا

 #رش نلف زعویسراه#

 هد راظهل یاب یادم ۹ هدنج مش تا یکدرد یمزکی ینالس# ی راف

 کت زهش هددنسلا وا * ح
 :رتهش ۴ یدک هدفب اس تبب # هنسلا ۷ ردطبناتادا# >
 کر تکو یک کتو هثسنانعم یو ظا تره ش رد ڪضرت فضو

 ۱ رولک هدنسداتس تت كن هعسات هعطق هدناح یت داوا

 ٭ لارعتسا نودا هك ئاج

 وام واع هرازخ هل قا رواک هدنعب ار تت لنت ةع یک کی | رکن ودناکم# یاج

 7. لاهفتشک لارا در ح

 [ کز رقنابولو از عوخ ام بزاف لدصا لأم كتب یکیاوب یی |
 ایت روایت ران قوجنالوا ەتو ماش لات اةدول ناو [

 رڪ هد نناوا تس كتاحالطصا التد ردکعد ارا ل )ا_زیعتسا هدکوت

 اهدزم هامز هک یک یراسظغل هاتشدا, هداننات تو

 ؛ را ندضحیرت كلا یلکت ییهلوقنم" تبان لکو ی دج الطہعا
 E نک تال عب 9 * ۱

 دیس زاف هو هدیب رع مه یت فل سوقا ةدنرش 2ن انتي تاندهرشساع هع طة الم

 دتا كرنشما دارمردک ریشم هدهاقم و هک رسید یافت کای ایک
 3 نادا ۷ ضەب × ج راز ید دمت دویدن ار دصق- كن هه دهم 2

 سات تدب * ت تاغل ۴ رک لاوس هلل صعب هج ردع وب راد ها ۳۹

 ۴ تفت : رولک:دنحرش قاونع کان هشات هم اشیای نیر * یدک

 ۴ از و

0۳ , 

E" Rar 4 f ۹ ۳۳ 

4 
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 زړ دوخ ار هيه تص قو دوخ اب هنیدجر دوخاب هتیآرپ هدمالک ی اوحف یمن
راک مالک دوخاب هروه شم ل شر دوخا

 لوا لادم ) رربدهکع تراش ه

 لاستم )یک س داخو عبارو ثلانو یتا تیب ندد دج ابیدثلاث لاسشم )یک

 هددنح ابد رخاوا سماح لاشه )یک نان تب ند هجاسد عبا

 سداس لام )ی ڪڪ یار م سیا رد ناه افص لها همر

 مولعم ۴ سبفن* یک یراتس یجتلا نواو یجنشب نوا ننهجا بی

 ردمولعمیراذخفل ٭ لیصا لذطنایقوالواین آ #
 ۴ لی صحتراب هدب رعش نکن ۴ ۱
 تس يهح اسید ۷۴ رعش ۴# زولک هد اون كن هل ار هنعطقا# هتک

 ..مولعم# لیص ص یدک هدنرشع ثلا

 :ردمولعم یراظنل *  رروتکت فاطل هتبلاهعیط# ٠ را

۱ 
4 

۱ 
 یکی یباللوا؛هدنربسع یتاتتس کز هثلات دعطالتم

 #بیذهن عداق لجو نسح# ی
 زدلدع دهاشاک | یناونع لر وب زم تیب ےکتت

 ٭ نوهرم الصا مدعا ب د را | ارش

 عارمه»لوا عارمصع دوخا هی یانتپ لوا تیب هدح الطصا# نوهرب

3 

1 

 (تب) هد نان تب کی هے اهات ةع طف لاوش )هرلناتق وت هد هداف 4ب داب

 نودمهرروس# یغبع لا هک هد نع < رر عتسم ید هدننسز 5

 .عارصم نوهرم ردتبب نوهرم دارم ن دنوه رح هدمافموب باوج )ین د
 | (رعشلاانلعامو ) کت هوا كعد ابلاغ نم هرمکحا یخدمه رذ)کو

 یکیمبدلوا باوجوب د یرنک !یرب ندهب وجا یرلکدرنو هدنصا
 یو ر نچ توش #نویفم اتهیلوانایقوا#
 Din داش یس هجرت نالا ر
 ۱ یف اوج ال ہجرت ٭ یدک هدنحرش یعساتب ننهچابد ینابت# 3

 1 ردردصم هد زر هلزعو یک ے۸>ر>د رد طالع ها عط زاد بص

 : # هدنناج كاد لها ردیاری# اا
URN RENN ICEL EF TERIN TIRE 
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 یهدنمب ارتیب تنها هع طق هد هم وب ین دمه یکه راو هرم ال اربد قحال
 صفا شاب اک ارولو اف التخ [هدفو رحدادعا ثا )ىنا و ناب سچ
 زودک هدناس تب كن هاب هع طق هد هد و یکی اسموقاسالءرلرید

 هدانرخآ دوخا د دیش طور و دوخاب هن نوا ا هدابز دنروصو یک ورمی

 م > زار طن نسا دج اک !هسیواو ها فرح هدنرخا اورولوا
 هلا تشه هدنعباس تاب كن هرشاع هعای هد وا ویک مص هاوعو

 RR لیذم شابنخ اک | هنیرولوا هلن فرح یا دای رک وی

 | دیناوخ هلبا باوخ هدن دیا تس نلنهسماخ دم طف هد هغو ویک جاوحو
 درمل اه. حال! درب د فرج سانجاکیلرواوا فالت>اهدفورح تاه عبار )ی 11

 یا اهرتسأب لر هم هعذنق یکاربیم ییرکیهدد هو وی درب 4 هنحو

 lia زرد باف سانح اک ارولوا یفالتخا هدنورح ببتر سماخ )ردهلب وب

 1 ندنامو lr E تس كن هبنات علو هدد و ۳ یک فتحو

 هددفح ب ویکی ور لزوم مج یقاقتشارب فا کیا سدا )

  قافتشا HEY هدږور هلاتفر :یهدنرشاع تب هات ةع و

 هتشبا یک لوق ) نیل قلا نم میل یا لاق) تاب ا ىج النرد

 .رناوا كس یرب كاسناصم ظل یک اهرک ص نذن رارید قاقنخاسان> هرات ون
 *یدہلا راونا حال (تیب)رعاضرار دم سانجاک اهسنلوهدنرخآ یر وا
 عارصملبعباس تد كن هبنات هدعطو هد هغو و# نایب لک هقکن ۳

 E سانخاک | هسردیابقاعت ی رب رب سذاحم» یکبار کدو يک وا

 تببكن هيات دعطق هدهنصوب ویکی لوق Î) سنف ) كینلاعت قح الثع

E |۳تا طوب یعو مظتنم لیعف نزو# سیلس# یکن دو نب  
 ۲ ۴ سند حمام اه را هت 1 ۰
 ۱ ؛رقیرب هوا یمانع» کیا هک هنلوا قالطا ۳ هل وادب ۳ ما 1

 زالوا عالمالصا دبی رق یانعم هدنروصوب هلوادیعب دارهنکل دیعب یریر
 1 رلا)تنيلاعف قحالدمرارید درح ما اجااکا هسوا زالوا نراعع هبهنسد
 4 ؟ هدنرشاع تسكنهثأت دعطق هدف و ویک لوق (یوتشا سرعلایلع

 لاریدحسرم ما ھيا اک اهسیا رولوا نرافم رک او یک یظذل یتدروخ تاع
 3 زولوا هددفعو ۳ یک وف (اهاتامو الو )كنا قح التم

 ان راو ردد باج کا هدب اسا دعو یجیزوقط|

2 : ۵ ۰ 

 ع :

۳ 
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 ۳ مال واذا هدنرهنارهرو+ا دوخ اپ نیرما لوانكل وادم نیما

 عارصممکتر ارد قابطتعنصو دامت تعنصاک اهیسلو اداضد زب نه

 ۱ کر ممعت مدل قلا هادضا یهاک ده ی :, رادیاج اضدا ی

 | هلدجزا یک وخ (نابتنشرملا و نیم ۱) كنیلامن ىج ر ظن تاعا زا

 ۱ ۳ تشپمالا دریل ثاعا ص ان ھر ساب یوا ةع طفال ثم دهن ل
 رو هب فا هکر او مقرب ت دریز تاغا رم(« )ودر او داضز هدنراذف

 جدا مخ هليا سن بسانع هنس ادتا یالک ے مق و هثشارونأو یکم و

 (توطلا قر طال اوهوراصبا/ا وام وه راصب الا هکر دنال)كنيلاعت خال

 ۱ هری, ط)تاعارم ید هی ک یسلناتبب نما ةع هد هما وى رک

 هقشب یرلاعم نالوا تساتنم کا رولو ا قال هزص بت

 4 او )كيلا عت قحا غمار د زتو ا داليا راق نالو ا بسانم هدزا

 یکی ویچ دزدی يوك نازهحابب دهد ەق و کوو( ناد ر

 أ رولوا حال غن : ص داصضت ماتا هفاتم طظ: تعم یت نیک یک يزلتن

 :قوالنم هزاربدهعجج ین رلانعم یکانالوا قلعتم هنلمانعم هلرخا اب و

 "ذمطق هدهنحن ولو یک یلوق f) اجر افکت باد ا) )ك
ieلوف (تیع و ىب كنا یخ داع ضر لاعلم  

 زورهدونات هعطق یادم یک زود هلی تشهد موق رم هدو فتو وی

 اا او تخ هدرلزح یی دلک ی ات هللا ءانش نا هرکضذدنول یک, جز

 نیک دا اج تاک و ثاع انصر سو دات دو ارب تا زمدران اون

 ۳ رظٌاهرونلوا ناسا لق ارام اتهاجووناوا € هد

 رس شییاس نیش دن یدازاس یه مه ۱

 | زدهرزوا عن ساب ناز دام لاک ی

 ۱ هلی قاتا هد اات هدننامهو هدیدا دعاو هدنعاونا كفو زجبسانح ۵

 یھ کمایا :تعاسوتفو انغ؛تعاس الا مات اتکا رول

 ۱ هد ESS عارصم ه دنر جا تد تن هع کۍ ا یمزکیم دم ےن

 دال ندفرخر نکلرواو| فال هدفورح عاوتا یان )زاب وقوازا
 اک تیارابر اذن دج رج رافرح نالوا _التخ دو دک« هدنروص و لکد ول

 کر هما دخ طق هد دفع و شادی چ یک شا دو قل ماظل ھر ذعر اضم 3ر

 و زانن دج مر Ek نه نا ا

IRAN os 

 ۰ ته



 | ۷ ̂ ی ره۲ردودص هن ۷

 واک هدن>رش یناونع بە طق ی دزو ط زوتوا وبد یناق وی۴ ید ص

 با 1 !دقوا یار۲ ام ی۴ ىلا تاب كب هح اسد* رهک

 ا لود داره ۳ دومظ ۶ نرو دص هن * رولک هبدنا تاب لنت هعدی و

 ا HE نکن ررااک هدنتیب ىکيا كەلم دىب زو ط نو اوبد ۳ هن هکنوج

 ۷ هلزمهر هل اوداعاد٭ ی KH یر ما# س تادا

 1 ۷ هلته دجاهدلاو# ردمواء٫ یظاغلا

 كن ددل ی رف ورد ولط#رب ۱۷ ردرلفور ءم ۱۲ تب ھو *دحامدلاو

 ۳۳ هو رع» یخ افلا ۴ نوصم هدیه :لهح هلو ا %* زواکهدوا

 ۳۰ »۴ نوزذاو زور دنا لاضاو رع #

 ۷ را فرص» یکم شجچ هان ن هز د ازور * ر درلذورعم 2۷ لا,او ۷# رع

 اند طی هما ود نوک زور! و ز هنسانعم ولر ۶نوزواو ولنوک هداب ز

 ۲ le ا كن هه طی نوء قرفواد هداب ز نوزفا رواک هد عل ایم

 ۱ ۷ ازیس ةساوا دنلب هدم هفت رق #

 9 دود نیا ۴ روکهدنرم اع تد كت هعاسا | ةع ط3 وند :هج وب # دل,

3 

1 
4 

۱ 

 + 9 افا مبنا تمان رايا رواکهدنتسداتس تدب دب كلوا

 !ls ۷۷ روإک هږنساد اس تر كن هع طق یجندرد قرف ود دآ# مان

 اید رد سو « ن هدانعع تالس # نت ی 5 هدهچارید

 المان نلیزید وح: ردس رغ هلو کس كمال ر فک کلر ریس ال

 ۳۴ نا شوخ# مولتن قم اموعدتسانس تل وضو سح

 راک هدرون زم تدب ید وجا * رد#رواک هدنحرشيبار تو لاهعبار
 9 هيدا ز یخ د یی هفیعف هدعا صعوب ( هتکن) مو ظنم 2

 o شمع وح اهیدادادر ر رج قحر

 ۱ ۴ردانو لک نزو مادمزاب#٭ از :رلمواعع :it * لث

 ۳3 هدرماقم ون (هتیپلت) یکی نیدلوا لیسه )یوم وبا مکه ت

TAF۱ !یرغص؛نزوو یل رصد نزومهدلحوب ردحو | نزو هکب  

 ۳ ۹ ۴ داف سكره هنلخفح هلو اان

 ت اغار یهاک ت وباب ۴# ..ردر اوش دو یعبص یی كرار اس مک ھت

 دو یاس اس نا نده وخ هک بو لو دب فر لأ تاغار 2

9 

8 

1 

 انسانعم
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 هینکم راجا دارم ندفرشو رع كلذ هکر دفوش یداوا طقاس هست

 3 فلخربخ یکداییک مو رهه * 5 د را هرکه مو دم کر

 فلخ ۷ رولک هدزلوا تاب اةن هعطق ودیآ # هم »۷ وید شنک#

 لامعتسا هدونک هل نوکس فلخ مکه شن روئلوا لابعتسا هدوبا هایت

 ردنوجعا صبت دوخ ا نوح دیک ا ظفل رخ دج رد نوبل یک ین
 ۳ #نارظا نشور نیعا و ر

 هکنوچ هنسانعم نیدیا كنب رازوک لول ظد نی دیار دیفاضا تیکت هبترم
 تاج لها یاعد قح مک هنن رد هیاکندرورممو حرف هد ذل هنسلا ییا ر

 نشور هل توکس كن لو نو نار نشو ر روا نيعاهرق نه ےل زد

 هتسانعموا لخا ندیآر دیک فصو یکم شح هايس زند نشورزدیعج 2

 هدعاقهول رظ) رولک هدشلات تاب كنەغطغ ىج دي زوو اود نیدیآ نشور

 ممفاف ردیرت تالو اینا هکنوچ رریو لا هد هرم صب رظنو ررپ و لاهدنریصب
 ٭ناھج مشچ کمدی یر رھ

 | یرکب وید كب 3 مدرم# هکنوجردکعد یک كنب زوک كن دیرپ زه
 تاودام متن ردرغصتتادافاک ی هدنرخ آر ولکهدنلو !تد كن هع طي

 هدرا نا مج ۷# رواکهدهرزو نم ةع طق وب دزوک # مشج# یدک ەدەك

 ۱ اب ذخاو لشع ی فراعردب ره ی دود
 *ر نمی رونی ص ا2 انس ر ۴ رد ه۶ وزمم ی

 ردزهدنایح هدیسیکبا الاع رد رود صاح كنب , فراعیصاحكنب رب
 ردراو ییمذصبسانت مامایجددنون ن رادلاین امهدعمناوابشرع هللا
 ا۴ردآ زا ناهج دیشروخ یرب #۴ 1

 فصو ارآ نامجرولک هدنلو! تب شر هسا دعطق ود شک ۱ دب

 ك هه طة یصقرق ۷ ارا ۷# ساک اند ییعع # ناهج ۷# نوچ ر ۱

 ردففحم لعاف مسا دوخ اب رمطاحرما ندنظل نتدسارآ ناک هدنسمام

 ۱ رد اویل رب یس رب ۱

 یدک هلون ات تدب ك <a ابید هدا E ی

e ۲ردمولعء < ال ۷ العا ندنرب یر یسکیا #۴  

 ۴ 0 ا
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 ۱ ر۵٤ 9 دید قوش ۴ ردیا هباک ندنس#ا و د:کح رپ رد مان

 9 اشنا یمع وب یت بویلیا ۷
 2س هدد ین دییٹ ر > ام یدک هرک "چافرب ۷ مظن#و ۷# ىب

 1 ۷# ادهامدنیا هنهاکرد اخ #۷

 5 | # هاکرد#رولک هدنشلا تش كن ههطق یر یرکب د ود ینارط# لاخ

 ام ها۴ دها# روااک هدة تس ك هءطة ی دردیللا وزد یکشیا ی سوف

 # یرهک م ارک داخ هک *

 E هد یک تاودا ویدلیلعت تاداو طبر تادا# رک

 رک عجب مارک ید ۶ هدنحرش كنبب یجتلازونوا ینابب ارد مود
 رد هدنحرشرشاع تان یاب كل i BLA ا*یرهک

 ۳  یرذغذ هلاحا یک را هدیا#

 ۱ : *و × دلاح اد رواک هدتسناب تا كن هه طق یم دی لا ون د هم اک 6
 . 3 ۴ تیرهش م هععش هوب لدرس لوا رزرو

 ۲ دا هام هب لھ هجرکا ا ۷# ردرلف و رعم * نر هش و فرش

 دخ ابد رخاوا مک هشزوو یسال و مان كن هعو ظنم هلتفاضا هبیهو نکل

 د تدعرو ليه هدیا رلز رشد

 يراه ی دم خش هدنوب هک( هتک )درو مع + تر هو لب
 شف تاتف | زا مرا 1* تس رذخذ نیکسه نم ارتهکناز(تبب)یدعسرحشا

 *رور مراکم مداح هن ۴# یک ینیدزو#*تسرت

 ۳ ۳ يدا رد > دم لعد دنس انعءم یهرو ما هدام ول رد کر ۷

 ًر ؛.سراف ءا J ر هکزوح ردد کر فصو * رورعمر اک # یدک

 رم سفنخع لعاف م ہا دواب رمضاح ما ندننظفل ندب رورپ هل يعتف

 ۱ 1 ۰ نوک ا هب اا رک هن #

 ماتم ولتیفو والصا رغآ رد بکر فصو یکے ڈج هی هک
 1 هدنرشع یداح تدب له و یا قرف ادراک هکنوح

 ول 5 نیو ندا تب U هعطق یهجچوا یمر کد وید لا ام

 ۱ ر ا ۰ ۷ فرشو نع كلف نزن
 ا[ ف رعو هدتهلها حالطصا نکل ردیس هت تا كرين هدتغل # نیرمن

 ها هکلخ ندلج او نایهردیسا اغ لع دوخ اب یسدعضو مع كل مموره»
 ات )شش ممه تا تومن ۹ .I O ع ا

Kê 

 رو
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 زولوا ر ناسکسك هر رو | یسیلص 'حرط رک لج نالوارو ؟ هدنحر

 هتسلا ) روم را لها لع ادهیلث:یعالاک زومرل او زمرا قف و
 رب رګ دار

 هللا دعو لکصد دعا هد هساوا ی م قیفدر هلل وب هیس هل >

 مذا هرد هناذ ردف ود ید یولخ تا ردو یس هس ول كنب

 1 ۷# دصر لهاننآ شعازف مر هژب و

 لها تفوح ردروما قاافد رو ترص ل اھا دا م * نددصر ل

 الصا ردهلعولا جز یسبمو جت ل اع ہل ر٥ هلع تلو د الاح هکنوحرداکد كى

 جا نزف او مو : عتاب زاو جم زلهار أ او ردو ول یرارادتعاهدم

 كيلع هللا ج نطفن زال وا قباطم هعفاو نکارولوا زن اغ خج دوب هرو
 ۷ تلودو ند مطان ردوا مه *

 ند ایر هدنحرشرشع ثان اتان ییاس ردلع افعسا ندد ا ۱

 شب ندتد ول یتا ۷# تاود ا۴رولک هدنح رم *یناونع كلوا هعاطق ف

 × نىم ا ناپ ج ەد توو ىد لوب یدزگهدشاست

 ۴ مرکی ها فو فستحامصال ندرلع ارد هدو حد ی :

 یوا كوب هدنلودو نیدمیظنت هکنوجردل اک ردنا لاک هیارزو تغ چ وا
 ٭ ےہ ودوجر و شنادندعما۴ ردند هک کروم و ه۴ طور

 كن هعطق یضتلا نوا وبد ملع * شنا # ردة لبا لاد رسک ی ص۴ ند
 دوج #رواکهدنلوا تاب ادیان یو وطار واک رکا

 ناداشو مک هدنرو د یاد لوا ردرافو هم مە

 کت ةءطد یی دب قرف ولد نوا هم دا سه ال ماکب * فورع» %* رودآ

 دلانحرف و رو سس همد ی وک تا ۷# ر ولکح هدنعسات ت

 # نارو لدلما “صز * ۲

 لر هعب ار ناو ۳ اسب + رو RAY e # نازو هک فورعم دلو ۱

 ید هد هبک ت اودا ولد تدست تادا رو *ر وا کک ہهدنحرش یا

 ۷ دب زرد هدقدلوا زھر دق هل وب# 8

 تاب كن هسعطق ی دی نوا وید تفرعم 3 زه * فو ر۶ رد

 رد ع لوععم مسا !ند هد از # دی زم ر واڪ هدنربس

 ۱ ۷ دیدح قوش o 1 زدن نو 4

 هدماعمو ر ولک هدننلاب تا لات هاو و کی ود وک د ۰
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 | رولک هدنرشاع تدب ك هللا ةع طق ود قوط# راس ۴ر درافو رعد لاعو تہ
 × دصرددصردوا هلا یم ا

 دوخ اب رد ةنسانهمزوب هرکز وب # دصزددص##ردرافورعم # صاختو# منا
 نوا و دزو ۴ دصا#ر دهدنناس دص یکی ءارد هکنوح رد هنسانعم زوره دنګ دنګازو

 د هکر م ,rakr دیر ظرا دا#ر در ولک هدنعدار تب هم طق یزوقط

 موارد چ واینه»لح ردشلوا فرعهدب رم طیک یف هدنب رع نکل یدک
 ۳ از زا اپه ماش یزد دنانق هام نعد دصرددصلوا)

 ےک یدو ةا یف هلام هدهیاع تلود ی ماع دلرعسا طعف الار اثم رب زو

 1۹ رمو یایثبح نالوا هدنتافصو تاذ یدهاراوردعماج نیهرشکص اوخ
 کد هو ارتا هکر زات هد لکل یف( هتنت )هوا كعد لا سایفورکف

 ۱ نامی هل ۶ام هنع هللا !یصرلیع تیز یخی دیآحداتسا هی هاب ۱ ندا

 دا هتشیایدرولوا با رفظ هیات ب هناکرب كنآ هدرلا" زذ بو دبا عضو فو

 دد لعو یاد اغ د هللا یصر یلعتربقح ندا عضو قفو رغارس

 ی هد د حراز ضعب دو یهنسا یدر رول٫ هليسەدا ز

 ۴نر دع) ابرو هدعد یدکح یقفو وهاتف ةثامهلهلا مالا هیه> ولر

 هاشم یضاوخ قوحو ید زردبا تجار هدنننابز ابهد هیهادزب

 | اح یی هم شکص اوخ ردقو كروک ذم قفو یلصاح)یهتنا یدزاردا
 ر رهو ردلهشهیی هلاخ ك نواقفو دناعي هئاع هکنوج ی“ ہک خر دلوا

 تاقوط ناعقدلاب IE هئاب جدیه رولوادوحومر رک مرغ ددع هد هناخ

 ۱ ۱ هدنهازو ینا هحو )رولي نالو اانشآ هقفو لع ےک هتن ردعماج یبهدیدع

 ۱ او كعد ەد جو ندا ی ا ا ناھا هام فاالا دود هک هتسانعف

 ۳ دا یدیادیچ لیلخ هدندودح یدن ناستطزوب كس ؛ مظع اردص هگنوح

 اف رود اوا مق جد ندبات عا رس صد مک تن دنا دیا دغ ناطاا ید

 عج راددیج لرل صلخ لبا سا هکمردیا نظ هلب وش ربف ثلاث هجو )
 ۱ اپ هد رش ارض بیدا لفطرهیکدجاروفو هددح ابدرخاوایب اس

 ت لوح ده دناسح کان ردد > نکل ردرب نادك ب ہرزو' لوا عون رکا

 وا ردیداع هکلب یرکا وخد كه رعد ها کن وح رد هل طر

 ب رع لب :.نوا هدنکرت هد رو هدعاق لاح )دصرددصقباط کو 9

 روب زم عارصم یخد قالا ؛رمشع هدتروضوب رواوا كيد فالآ ةع

۱ 
۱ 

 
۳ 



 لس داحما نلف ش٤ روک#
 یک یخی دلوا فی رش عج فارشا ےک هنن دی مج ۴ داچا ۴ یفو رجم ٭ لث
 یک نی رخ أتمو نیمدقتم ردند هیفاضاروما هدیسنکیا ردغلخ دض» لس

 *دیج یلخ یک یک اپ صلخ# ی
 كل رعلصالای هدقرع هک امایرد,یءز لب م دوخ اناکممسا هدنفل# صلع

 یراکدیدماط» هستش لوا كن ەديضةدوخاب كن هع طدوخ ا كيبسندوخاب

 رکندن زابل هد ضاع تدب | روش یرکا بولد صاح هت زخآ یک

 تاب كيلوا ٤طق كاب لب دید ضلع ازا یجدهنیرلفل نوڪ راکدنیا

 هدعارصمو ( هبینت) ردفورعم ۷# دیجاو# یل # رواک هدنرشعیداح
raaرد راو او تراشا ه اد دلو ادیچ دوخاب یدج یصلحت  

DRS 

 و <.دو هو:  * dkدوعیم !ایطو تح ن حاب رخاأو هراس هدكخاقف ۷
 لتیعف نزوب * فرش دف ورم ت او ریس ب اوو کا

eet: geh j reهأو ار یزدالمدآ یک کیا  

 مان یدک هدهبکر م تاودا ويد عم یفع مه هکنوچ راد ماج

 ۶ نجر لا لیلخ ٭*رولکص هدنسداس تدب كنهعط ىج درد قرق وبد دآ

 بل كمال لع ھا | ترسطح ىدا هنسانع# سود تا لاءد ق

 (هیت)یدرویپ(الیلخ مهار ربا هزل ازما اج تنور ۱

 رد.راو مالعا نعیدلوا یراهن یشپسا كهلاراشرن زو ید هدعاربص+وب ۱

 ۷6 نانسح او لدع ره ظ هردو هک ×
 یسعرتردمولعهیسب ار و ی را اره ظم

 ( لار هنا. هارت نکن نا هارت كناک هللا دبعت نا ناسحالا )هدف رسشثردح
 رد.راو بز اأ هنغادلوا !یسح ءامساره ظ مع هد ول 5 ردشل وا دراو

 رد راو ید رم ر هزار جن نه لب ءامعالا) هوش ندنو |

 اوف فا سا لا نوو اکرم وادم یر
 ۳ سیلاب ید ی ۱ هاچ ار

 ۳به



 ْ هتشدا#٭رات د ر هش سان تسه فص آد نام نصا ۷# دو ن یخ تکل ماب ا تس

 وخ تاسل هان نا و 12 ررب و لا هديسدکنا ها

 عی رولوا ناشدذ هاشداب . دارم هسرولوا نوا تند رکا رد هلبا هدباز ءاب

 فضو هسزولوآ هد از ها زکاو رواوا كعد بوسام هاش "یلاع هاش دا

 " رولوا فصآ تفصیلیصاح رولوا ندد: بق مث > هایم بولوا یپیکرت
 ۱ ۴ ینارو د مشح مج ردوص #۴

 ۲ دورنو « هاکدصرعراوسهش (تدب )یاعلاوبا رداهب و میس یععا۷ر دوص

 ۱ رد کر فضو هدنلصا ۴ اغوزور ردفصورادورنک نا یو

 یرزسکل ضالا ین كلاد ردهنسانعم یالآفص هکنوحردکءد یترب یالآ
 مسا دوخب سطاحرما ندنظغل ندب رد نالوا هنسانع»قعرب لكف افیفخو

 مش هایس رد.ریکر فصو هنسانعم ولعشح ج ۴ شح مج#ر دفع لعاف
 رول وا قالطا همال بلا هيلع نایلس ترمضح ال وا) ج هکنوچ یک

 قالطا هے هاش دیشچ الا ) رونلوا قالطا هنرن رةلاوذو هردنکسااباب

 | تب تاپ ونه وید رونلوا قالطا هرادتقا یذ هاشداب ره اعباز) رونلوا
 ردرل_-فورعم ۷# ییارودا# و ۷# مشح ٭ ر واک هدنحرش یرشع لات

 ۷۴# یدتا ترازو ردصرو ز #
 . دا قاب زواک هدنسءاختدب كن هعط5 یر فود تی ز#رو ز

PE *یدتبا ترادص  # 

 د ارز هد اعف یک هر لری زیدنییکرت فصو # یارآ دیس

 | نتسارآ نل ڪڪ ےس هدنساخ تدب كن هتهطو یعفرف #* یارآ# فو عم

 فو رعم ۷ نرادص # رده لعافمسا دوخاب راح صا ندنزن وا

 کیف ربشیدلکهلب |ینآذ هتلود #۴
 ۱ عانا 4ب ر هسوک رخ آ یسیف ع هک اماف مولد ءىس وغ) یانتم #تاود

 | ملفارپ ندهبقرع ملا یردس صا کیا ندلسرب هت رم یداالعتبم

 أ رار د تیاوو iê اعم a ناو ف هت ڻدا ق طض

 هد هدفا ندخ رات لوا هک اماف ردقوب یرخآو لوا یدلوا هاش ودنک
 نددحاو لسن رانا هکنوچ رونلوا قالطا تلو د هراهداز سي وربء نک

 جوا



Wf 

 : وید نالوا یپنمن x هراڪ: ۷ قبس اک نال عع لغفا نزوب ٭ |
 رول ڪڪ هد ات تد هعطت ي دیدن

 ۷ لیلح دو !دخ فلا ناکا بت و وا

 موم طا#زولک هدشسدنا تاب دب کن هج طق رب یللاوب دزنا ناک

 ۴ لیلح * رولک هدنسناب تاب كنەعطفىزوغظ قرف ود بز ۷ دنوایج

 نچ ماهخا جک م هم راوکر زب هدیسراف ردیفب یشیسا یاد ق
 لر وع ینامج لاوح ای دلو روک هدیداډ

 یرکن ود یتیک نابهمح مک ھن اد ییعع نا اهم ندا عج لاو

 زد ردبصء هدننزو لیعت ۷ لب وح ۴# رولک هد تس ك هع ط*ی ۶

NORAردهفورعمیراطافلا ۷۴# ماد ن نرخ  

 # ماکب وز«رسسهیم هسشزلدلها#

 قاب ر ولک هدنعحات, ترب كن دو طق یت وا قرف ود نزا دید | لمل 5

 د# مه ی الااک ەن 11 ردقی دلو ردمولعم ندفس امر

 هدنسماخ تین كن هعطق یافت یر ب وتد شاخ ۷# لاک * ضورجم رد

 رولک هدنربخا تاب لر هعط ید نوا ود تفر #م »۷ رھ # روا

 * ږدو دامن یدلما راتعا #۴ 1

 ۳ لف كلاد٭ ردق # یدک افنآ * دافن ۴ ورغم * راع
 ردل زب j قال تارضح دازم ندردق دان (هتش) ر دقت و اص

 زا وک فیصوتلا قدر طب هک اعاف هدهنیا هبفیقوت ها ءاسا هکر +

 رول هدب اج رش او نوا اع میکنی 7
 *٭ناشيلاع فضار ی «

 ىظفا یا ریست یزهاط فالح نمد اط کر دقت رد ریسه تادا 3 ی

Nyزارعی هدنل لر + اهرحا دن ردیرنکآ هد هسا اب دید ریسه  

 شنا یر زو كىالسلا دبل نالت زە ئاھ نزون# فصآ ون

 لبق هب كيت نا با مع هدنع لاق)یامټ ی هدنح هک داش
 3 ت تاقن اک تاما رک و ی )لب رخ یدروب ( كفرط كيلا دن
 1 ءارزو ,ملاضدا با دا هو ظن )ر لا هقمانل ۷ ناو ءاد رد او فسا

 [ ریزورپ ره اموهرکص نکل *نایلسو ءایخرب ناکه و 5
 نرایلسرک (تبب) یاهلوب ع»یکی یذاووناوا قالطا هرب دت ت ۳



۰ ۷۳ 

 ۱ ۷ رازو 7 بودیا هد نساك *

 ۳۳۹ مغ رولک هدنشان تاب , تبار دمطیقوب درب قوچ یلک:# نشلک

 ۱ ار هدنعب اس تدب هل هر یا نوا یبد لب هاو ق هرغح# هلان

 نول کس هدنسهاختاب كوسة طف, یر یرکی قرد یک ۳
 ( 1 راز هی دیا RH عازور ۷

 ۱ فسصو هو هنلصا هدا :ساکبآ ی ېک دلا چوپ یم ورشی مک ان ینع ۴ وری
 1 رو و دد, ۱۱۱ ۷ هکنوچ من 9 هډکو او یدک« هددراردرابنکرت

 1 دد ار همد یجزونوا ولدلوا ش اب هد شرب : یبا لنده طقی "کش

 ن 1 E NAN ذو هدناح نون E یصو ۴ ور# رقلک هدنلوا

 از نو آ با نر هعطق ارم >؟نس زوتوا ويد جرار عاز# راک هدنعبار

 رازه ۷# رولک هدنساش تاب لاتدعلق یر قرقوبد هراق# هبس# رولک

 ول کس ہد رش رع ساخ تبب اهعضف ین شرقوم لب
 ۱ اد اتسا ییزو رلهک # ۷

 ود هحاوخ داش یدک هدنحرششاع ټن ینا رک

 ۱ رولحح هدير حا د كيد عد اوا

 ۷ داتنرلک ا ینردد ی دايخ

 : رد رد دوام ندد است نزو 4 هلا دیدن دان ۷# فوزعم#ربف

 | 1 »کی ناي دانا لدا نیو ۱

 ۲ ؟ دبنوا هدا کوک ۴#: لد # ىب هدنخنشارب لاند نالن بیس

 ۱ تاب كند طق یفتلانواود نور ۶3۴ داشان #رولک اخ

 ردنیارع نور یعغ٭ نر زج ۴ دولکهدنوا
 ۴۰ ۷ نودا ت وديا + هد تو یک ٭ ۱

 ضوردم تن ۴رولکهدنلوا تب كن هج طق نجوا نوا ویدهنوک جک
 نینا#رولک هدنمساتتبب تان هعطق ی هم درد قرفولد لب نامه ۰ 1

 1 ب رسا نم ما نو نینط و

 ۷# هراتنک یدل ؤا لاا نک
 را ام فو PN لاج ۷ یدک هد هبک س تاوداولد ن !یادا# ی
 رو هدب شم نواب یهبسنات همت ویو ز ةو |

 ns لوا ئدیا مکبا le 3 رب طناب تیپ ها



۱ ۱ ۱۳ 

 5 اتد كما ق ۳ وب درب لی لا را صر# رایمک
 ییرکی وید نوتا لز وید زند# نهآ # یفورعم × ایع اکو

 ۱ زهد عن ید تم اقهرمسان# رواک هدنعب استد ن4 ۴

 دقن روک هدنعبار تب نا هعطق یز کس یمرکب ید هما تلق #0
 هسزالواو اوهدننا دز هر ادقنهدعا ارم ول هتکن یدک افن |× زهور

 دت رتو دقن جیش ر هرمسات و هل ؟راصعتسا دعنو هک هراعتساز 4

 Rl هح رصد ةاعتسا زهدقق رولو واو هک اماق رولوا ب4
 * لک ی دیارماریهلیاراخو سیخ # ۳

 هدنعااستس نزد صد یکنزونطیمرکم وید توحروج ران و سو

 رول کهدنح رش یاونع لنهعن ارد« ظق نتا % لک دواو

 ۴ لتس یدر هدنتلا قابا ۴ ۱

 نافرعو لصف دابدزا هدانا مالم ماکنه هل وب ند زغم *!رعاشهدب و

 هررادح هدانزلاک "هدان زهدنامزلوا اک راو تراشا هنن ومطر واو اربت بجو

 ۱ هدر قانا هسنف وط هلغلوا ربا ارب ةلراراضو شد لک هک.دوح یدل وا هر

 لبنس هناک ی محو ور دق وب زوذحرهدهلوا ماوعمادقارپ زل زر هک مارو

 [ هدتسر لوا ندلک لس ارب زرد هل نسخ یییدلوا لصفاو فرا ند 5

 رولوا قناولأو عاونا هکرد هفوکشول هار بطل لوبةموفورعهرپ رولو
 | هدیاصرب و ی.ا یسهنا درولوا یربظت یتیاغ قرازفو ص اس و رومو ین
 نمدالب هدعاقو * هرم امت ئاب قیح ردنشلروک لده هاد رکی

 لک سوت لک ندنزابنش روخآ لبج نالوا ینا تشو كشعرم هنر
 میدی ندنربصب له هان یب نشو وقت هلی فن هلو

 : رونل وا لیضنو مدقنهرزوآ لک لبنس ید نده وب هتشلا ردنلوا
 جحر هیلع قان تزن ردت ار عشا ج رووا چ ید ندس:هجوب
 ن وطزو رصع دعب ارن صغ یابعادتقا یار رارعاش ن ناک هزکصن دیق
 يا لر رالببتلاح هاو نمد هبحاو کما نر یسهدیص ل اس ۳
 زیپ ندرباسلبانسیظانل اتش نکن ارش سصع ی درب ہ

 مان هدتن وب يدمه ردبکح کنک هداز لینس نان یدلوا تب ۱

 ۱ لس. هوسا ندن وهزدراو ید نسح مايا هتنعیداواهداز لبنس دل

 1 سا ادیطبتیک یاد یاون کد ید كوي

0 
u 



۳۴۰ 

 یاجعفوتو اجر عع هلی دیدشنو نیغ ليهدو دم معو یم لورم ديما

 فو عمر یابلتکب دن واج ۂضورزا یلک ۴# یاشکب نخ نا(
 ردرافورعهرو طنخ و # ظاخ + زودیخ یدرابا هرطاخ اع اد

 ٍرددورعم یراظما ا ار ودوم يلب یاس ېا و۶

ith1 ۱ .* همون ثغارب مع زاب#  

 ا دو نییظن ۷ هم و ظخد # یدک هدد رس عسا تب, ۳۳ + تر

 i × همو دره هلو ا ماراک داب دا ۱ .. یدک هدحرشرشعٹلات تاپ

 هدنرو رضو قتوکسس لصالاق كالادو یف ننەدودم یت اب راک اب

 یاش هفورطاو هود عع هلباارو یفق نرهدو دم, ENI یرتبهک

 س دم »ول چ: ! راکدا# ایفا دراد کن زا لک اش نام هتک )تیب

 ناک بز د هبل تلود,م مر نکل مولعم یسب ۳ ول 2 مود ۴ ریه ر مسو

 ند: ودر ار کز رد ندر ره میان هک ایا ودشاوا هزر تقیهح هدنرهداز

 ردوبب و روص لکد ندراک ناک هناذلارا بچ او هسفناا|ے ء2 هد هوا
e.ےھاکآ دلو هه و,  × 

 وب درخ اک ۲۷ فو زعم دلو از دبااضدق !تیزباهم رفت دا# مار 1
 | . رولڪڪ هدنسفاخ تب كنهعطق یبجنبییرکی

 ۰ ۱ x ھالا فا یل اصاح كمرع# 4

 حب ناهدنب بش تیدح هکنوح نده الا بف طا قیظ) مان كرافت دلو
 ]اید کس ضد اومد و ادعا راس

 رد هللد دردنل اف رتو نفت: یخ دراج شذخ ال مراکد دابر ذات ليمان یک

 × كره ىزدق ىد اد هبان كي ۳ ف [

 1 دار یفأکو ینوکسلندیتصءانو سلام اس کنارم تی تامل كب
 ۱ رب هنلوا تو دنافذح یناک ندنرخآ ی هاکر دهن )در طظه] * نک اردک اردتیا

 تر رپ كن هع طق ی ارد تر دا ناز ین الر ابا یاو اک بقا

 ۱ لرب نن هعطق ی دبنواوندتفرعم 6۵۷ یدو عم رد ق۴ز واکه دنسهاخ

 ۳ 5 ¥ هل هک رد قي یدیغ وی: 4 :رولکهدنرزخآ ۲

 تر نکلرولک هدنلو تردد ننه رهعطقود وکار رد ار عع ت

 ج رسی رشا كتەح ا دنیای هک *؟ردمرال یادی دشد ا او

 »رزو نها یدیشاوا رایعکت#

3 

۱ 

 ۱ ۱ را



1۹ 

 لیدبتوناغزلیدبت ای ز ةو | شلوا یرد ران از هرکضن هک هات ناکا
 رد نم رو شم هئس هو ناسل لید تو تاداع لب دښتو الخالد ہت ا ناک
 *یربزاربش ید لب جام rek ا

 یرسکڭ ن هدودمواوو كمالو قوکب كناهویهق كن سراغ ا یول
 هجرد توپ ردن وا تنسا ےن ایمر ةت ساف بش ةم هو

 دزارش یول مب هناک شعا ندظافلا یکی دلا لنو یک نر یک مان یتدو

 ماننادلپلا مت نکل هلو اشا مچ دوو یال تلو یعما نسب اۋا

 اهنا + خدمه ر دزو طم یخدذدلو انا اھ دط ای اون یل ہدیہ اک

 اعدق نسرعل انا وب هننع تزایبع کیدا عن داصت اده لک

 + دیس رافلاو ۶ ةيزدلاو  ةبؤلهفلا ۱ نهو ةدناس فروش ىل د یر ۳

 دب ولهمل او کا معیام یی قلذعت هک هيرا فاو هب زار :هنل ار 0 ےب از

 یرد ؟ نا ۱ PETERS U مماوموولین لا هبوسش

 هي زو حر دوله برعم ول هد یھ ها ناجا زذا دنو ات 4 نادم ۴

 [ ج هلی وب رب رم مطان ن هر کا ردت کنم ناتو ناسارخ یکیدید
 ۴# یدیکداسفن | ازاریش# لالا ةَ هه عا ها شغل ا

 ۴و اذکو تشک توادیایعلقاو ؛نوج #

 | تشک #یدکافت #۱ لقا یدک هد هیکر تاوداوبدلیلعت تادا نود
 هرزوایصام اک دک ا ع تیقح هد حاس وراس ۴لا نک

 | هد نسداس تس كلەعبار هعطقود كود نانک ی رد مردراد دصه ی

 | ناشاذک هلباارو یق# تنهدودم لاذو نع كن هیسران تاک *راذک الرر اک
 | هسانعملفکو تسک رد ايمل مسا هرز وا یسغرص ما ندنظ

 را رو تک مد- ,شع انامزقوح #۷

 لواراب دت !قالتخاهرز هرزوآ لود ترا کج نكىلرادەئ ۷ انعم توو# نام

 تازفزادقم نحب فلات )نسلطا تالف هکر سح عع نان )سلطاتالف ق

 تودیاراکنا یدویح و نیرکام هک امافد دور یعع عجب ( نسب

 مزخودیرابتعارماو فرعتود رخآ ردم هی ردعت دكت ےک نا :

  ردراسولعم # رارق × و # ٹکم # مسهفاف # ری دبا جین
 ۱ مولعم* رعس۷# هدوهب عع ۴# ثنع ۳ مرند ور ی ۲ ۱

 : # مرنارب ها یی قلاف# 1
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 ۷ اتمناب زوا بوشتماک ۱#

 مکتزرد یزاربشناسلسرف ناسا هلد,بح ید دلوا سراف؟ دعاة زار عب

 ۳و رهام ناو ۴ بوسنم# هو = ر دهل وب یخ دم دعاقهدسن

 6# یر. یظافلا راب اهم صا#

 یف الاد یرد  ردننغل عمج# طاقلا# یدک افت #1 ناهفصا
 ید تبرع ناسلهکوح ردع ورب ندهبسراف اهر ریسک شن هدو دم او

 لا نا كنون نکلردراو یعاونا هدکنسرافناسسل یکینیدلوا هرزوا عون

 |1 لوتسر مکین ندیناسل لزا عفصا هکر رد یرد هی ند عارد غب
 :ننرافلاو هس رعلا هنا لها ناسل )یرلتمطح و بلع اعت ها ی

 خاقرهدنا اپ و نوعتوبد یرد هک امافرد روت ( د, ردلا

 تانب راهاشداپ ےچ هکر دیا لقن مو>رع هدازاش اب لاک لوا ردراو تباور
 كنيسرافهدمومق خب ه هکشمروس هن هیش (E ن روکم ار یروهشم

 8 هل اب بناکمو تاور و نهار و هده هزاغفدو نوتشلیوس یی هقا

 داد یرد رنمصفا كتنسراف :اتاکاود نوسناوارب رگ هرزو | یراق

 اهع یاو هاشاودنهد جم ین دا اعدنا ماش تو ەسە هنود لعالا ف

 نسب )و ان نم ندیرلء شد اب هکردبا تداور

 یدززلبا مه و ینا كنب راز راما رای دلوا عج هد تنضوب ,ةبواک ق لخ

 E كتالوره هکنوح یدژارلب هد تول نوک انوک هدر 5"

 طوو نارا : یعهکاكنیسراف نانیسامل ع یدتا ض ان یاسا ی دیا ال و

 عمونقا لات رولوا كعد یان سلوق یعبزل دتبا هود یرد توشا

 زانوق هکر ذرار دف اطر هد ذس هیحان زاربش هکردیا تیاور هلی وش ىح اص

 عت یرد هزاکم یرلقدلوا راتاو رازلد ر وسن یسراف عسلی و نیم > وکو

 كن .دزب نب دل ایف عیار یدومصای اذکر ای ذید یرد نویهکنا ر ردنا

 ۳ دو یزت# قشم اوز ما تبیان دنم اه وب روهش

 وا یسراتقلذعیردءهجو ا یرعیزات هک رونلوا ه#۶ یاوعدو تلقو
 رو درو طسم هدب ر عزت هر فک ردراو ید تالصفت تشب نده

 انکو لج یرد ظخفلوب لر ر مان + هس داوا مولعم لیصء ۰

 درک سام جا هروک هدشخت یر ییعب یداوا ندطعافلا
 ,دنامفصا هیوفصتلودکمردیا مهف هل وخر مک سات دارا ھ فص )اح

REF 
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 ۱ تالا مدينا لحو تف.نک

 E تاب اغ. تاغل ×زدرادورعم 6 لحو ۷۴# بوش

 ۱۴ تلاطلغ قاوج یکم هد شعاراو#۰ ۳1
 تاطلغ یک ینادرو ج ها شیت دما همت یک دی قرف ک

e FAنا زاصو ضختهرانا سو اف  

 ءایهیت ءا نک دنرجآز دک ید راف تکلم# یسراف#ردیتلع كنلبقاعه

 های هم هکر ذطون تم هژباار توکس هد نوعش كنهرف ر ات

 كسرافملقاوب ر داوقنم یی دنلو| هیعس هلیمساج ون ماسنب روسان نب
 اا لآ لضفا هیلعابریک لوسر هدنفج سزاف لبهاردیا هاد هدنخب

 سرا ها: نمواشب قبرعل | نمهقلخ نیبنمرانخا هی انا ) یزانرب ت

 اقع السال اناکولومو لا مالسالانلا سانلادخیا )هدنادلیزا مچ ورد شمر

 یرارهشو یدوادج هک لدلکر دب وعید ییدحا(.سراف هلوانتلاب ر

 یدالب هدعاق ر دزو ضم ةادایفا ارج بک اوحاراسویاوطاف یضورد

 تن هع طق یشدب یزکی بد لیدنانز مولعم صوصحردناهفصاوزا
 زز هح اف رد جراح هدماشاواردتخا هدماعموت نکس رولک هدنتسب یی

 د نا, هان جاد ای اعالللت رصا 3 (

 یاد نتا !وا # د ن رولک ی اباغ عش د حرش یل اون ی وینم تاحال ۱

 ه دیر تاغ تبد لق یج ایر کپ یند كرم نانا ید هدهبکرمت 9

 ردرانفورعع لافو۴#:تفل + ۰۰,۷ لأم هدراتفا ههن ردهقش رزرو

 3 لاسنعتسا رۇنا .هنوک ىر

 با رم ظا : مکھن شب لأم هدنایغتسا هتشبلأم ا ااا 1

 عج اح ال طبصا نالوا ندلن وو هدب وننم لیذلا لب , وطرب هد

 مهقادیدلوا قلع يالوا تی تد ول هجرب كقت وب رطظتناف Î ب

 ۷# زارش شعسودهنولفا رانا. , 7 4 2

 ریسفیدب وكس ه عب رهدنتف ایذ ارغج لها# میل بس زن ۰

 ملقا: :منف رهكنا هتشپاهدناح ی دو | یزاوت :ءهیاوتسا طخ هک ردنا ا

 لتکامرههکلب راشقا راستعا لقا رب ید یکم ره کا 1

 ییکح > میلقاویزا تا ملقا ديلقا وب ها دارا یالیطا ۲

 یدک اش Ces داش هدعافع وب لاخر دی یا ۱
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 ۱ ژ وا یناهنغبط عجب لوصاو تاقایبقم نده راداسیهما كماضمرب
 وا منرد#*ندناوخ یھ دوخ یاعکنزغ(تبب ) یرونارد,ع»ا كنية سوم ع

 در ک هدهجاس ید رج اوا قد رعد ر: ظن تاعارمهکید)اّم# قار عو یوهارو

 ۱ # زاری شرا دبابو دیا مع

 :کومناءدحو ءا یءدنلو اراد ىلا نم <اتذظفلهدن وب را دپ ا۴ فور عم # مر
 ues 6 اربش ۷ فوزهم راد ۷ یدک هد ه طب هی ناوداود

 رمسر سراف تع یاب هلیضر مع هح رد درب وازوت و اولوطهجرد

 ار نان نک آش وا بارخ, هرکی ارویعم تیائامد_قمهکر بعد
 چا ریمع ازاد ناخ عرکدن دو ظونهاشهدا دما یر تیک هل راع س

 زن سن امو سر طقسم تنالضف لو هد مانالا ءددزا نمد دیک

 ےس ید رب رڪ م تا بولوا تحالسم هل دو داس هاکرا :اوحو

 ۲ روج هوا کز صیص۶# یب یزا رمش نفر هل ردبسح ینیداوا

 7 ۷ زارمهمدلوا هليا ظف اح هج او #

 ۳ رخاوا مک

3 

 ی
3 

 هردن زاربشانفدموادلوم ظ٤ ءاحهجاوخارز

 هتن هتسانعمد اتساهدم اعم وب هجاوخ# ردا ځی ےد وردا دن وو دم

 ب یر هدد ین iC كن هع 5 یج کود داتسا

 ر مر هنعسا كب دار اره میت یارزهدنرارکذ نا هعب اسءا داوه فلاب ءار عش

 ۱ ومودرف میکحال»رولوا ییرحبرب لنعسا هلک لوا هناکرنردیا مط هلک ظا
 / و »زا ره # یک فاح هجا اوخو اج انالومو قطب داتسو

TOON NETاه 3 لاوحا هه کد *٭ زامن  

 ۱ ۴# لر هدیا تک هلبایس ارون ۱

 ردنس انعم تفلا# نبع ردرعابش عج ار ۳۹3

 ۷ ۷۴ ارهدیک ندنشو راشناو رعش #

 ال !تزارهظنع *X ادا یب کپ هد خ نش ریش تاب تر ناو ۴ نعش

 غ هدنرخآ هدنتاذ یال وس ریل ط ص من یظتنم ےک
 ۷ ااو اشنا بایرا ییهرمه نالوا عفاو هدرا ولل وب ردپ زدص كجا
 كمفن هاو ظفح او هلوا فاضح هغی شزب رکھ رار دیا ف ذج یک !ار هش

 AN نفر دیه ۵ نیداو تداعینعع هل شف ی انار # سور #

 دم سا هتسانعم شی رو لوا خلا هوم نیش روسکم قام خش رج آ

۳ 

3 
 1 ك
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 *٭ اشام یتعع #ناریس # زدما اقم مج ۷# تامام 9

 ۴ مدنکج,دقا رعو دنواهذات # نا

 لوطهجرد قم وا نالیبکیب هدناربا افا هل نج قانالوا نون بیو

 رواکنددنولا هوک یی وض بوخيماوه هدببنهرع هجرد نې ښا زوآو
 هدب :نامز تج هللا یضر رگ ترسضخوک د رو رھ شرب عفاوب هززوا اهب
 هر زاسان ر( تب ) ن 2ز قاعار دشل وا هدنوب ینه ەق و لینا لیا اة یر

 هدر و یحاصبدالا هداهم ۷۴ یدرب وط هدنوا هد نده لر یدروبآ

 رول و !مدنتلا بوراوندیادارم لب یتلاح قراسو ق اراک کز زاد رج

 تصقف هددنواهپوب یحاص مگ صتخ قدم )رروکه دنا و ور«بسا ا

 ين هبقع دنو ابهد دکنامز هز مرو هار 42 دع هرشط رولوا هرن

itرايد ی رغم دنوآ ج ولدنو بهت رایضءت )رزانویپ ررلشا  

 را دغ لد اب اما هنیمايینچم خم اریذک هد خل لب رسک لدیع* ق
 هرهروب نم زبکسا وا ندنارپا هرواباب و ردشلوا لع هنس 2
 0 مج قارغوبرع قارع. یتسح رلرید یقارع ید هر ع لسا

 راب دید ناب یر هم هدا نعمه ھت قارعرلب دعا راد رد قرف#۴

 مرنا E اغا لوصا به »۷

 مدح را طصا هاتف یل ۸ لع یتیم هد لصارد,ءج یااصا ۷ لو

 زال :افه نفیعج عع : ینا )عجارنعملو)رونلوا قاللطا هادم
 لبلد عع عبار)رارید E لصالا صرابعت مکه شب ںیم

 اک هد عاق نع س ءاح ) اراربد هنیسلاو باکیلا ها لسالا یک ۱
 زادلصادن رب رهماف کیا نوآندب حعسوه بعدا سر لا ۱

 | لوصا یعجج «رانهموب یخ دیه ردلمعتسم هدراسنعموپ یق رهاوا درفم هت
 لوصا هییدج لوصا عو لوصا مهتفلوصوازعقرعاوا عج 3 اماف)ر ۱
 هوس دلیع تردو لصاح ررید لوصا همالک عو لوصا هقسوم 1
 ردن ول یانعمداره دا تنو یکی )ردشتوااعنویماساتوا ۲

 اب مغان ب تشک تلاصو رک دوش (تس) رعا اش فورعم * اشامت# لفغت)

 هددج اسیدرخاوا 9 لب :ییاو هک و کس کاش

 بساسضت مابهیا ندنعاونا ییعنص ریست تاغا رم هوا غادروید
 سهام یر 7 ساق خو نوا ا و
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 Cr د۴ نفس لر افن هنازبا نیا ۴

 “اغا 9 روا هدنربحا تان ك «هط دن و ایر ید نارا#

 هکنوح فو زدم # رفس# ردنیبیع هتساهتعم گاز, تداهز نزوب

 قو اان اتاط زۆ كاسا ندندرط 2 مع لا تاود رب رحم ملفاز

 دوا و ائ ایا مند ره ناخ + ع راکت نارا هاش هلءادحاو ناو
 تم دان« نامز قوا + رس س هد ترصق ما هلن یک تندر شش ھکک

 ۱۴ ناهض ا رود تویلیا
 N ه دال طیصا هنسانعم تالوجو نازود هد غل 9 رود

 وز زا لو ناور# ردنا وا دوص هه دما تمول کن ابد هلاحم

 یر دید درس روە هدصرع درد نونواو لوط هج رد ید ناسک

 Ui اشا داهرف هدرن ناسعطزو زوَعط راد مه اکتخفو یسهدعاق کن ةكلؤا

 5 د هادع» ید شوز کا ظعتول !!هاش هدنیرد نوا هدعب یدیشدوق ركع

 ردتاغ ان دعش هرکض لب نوا بولا هلی هرصا ع یآ دشا يغ هاشةذنز نوا
 ژاوناخدار ناب هدشد قره كس هدعب ى داۋ ارن نکلی دتا

 بالا یدتنا دا درتشاوریکینصهاش هر نویی 5 ۱هدوک یدب

 دراو ید ی ساده لس زید لیاور هعشو نالو ردنکلم راد لوڪ حر هدند رس

 ده زرشک لد ,axl ذضا#رولکهدنحر شو نامیسناختبب كن هعبارهغطق

 وازوناو لوطا هج رد شب ناسکسید| نامفتطا ل سک كن هزنهییصا |
 شو اوج یشاوهو تبآ هدننشارا رلع اط ق ادا هدضترع ازد ی |

 5 رک فری 9 "مطهر شرب صا یلاتخو یتهویعو لقا یتتذو» |

 دنا مج فصن ناّضصاهدنزاهنایمناریا یا اک اردن یا داکختورپندماالا

 لراس( تاب )زرو هدنسهدیصق مان هنانطرب رڪ اےک هتنراردیارتعز
 اهن هدر رادار ناهج اظن ھن گا EIEN ندا

 ها (ندلیبا وب یدیا ین تی هک کا را اش راک لنالاقو ]

 2 و افت هجسراف ءا هززوا بم رەت هدعاف تونلوا "تن رعت هرکصا یدزارید
 که هنرکسع نم هایسا هکنوج ات دندا ناهنفصآ بو والادتا هداص"

 ۱ 1 ۳ | یخ رمهرو لک تن اقا لندعطد چکا ی کی ود ل اس,

 ۴ هدم سقم ةه ناو وید وتو توذحت ىس زنه زور اس

 | ا تز قالام قور ا د |

 ۳ ر ر کیک

۳ 
8 
1 
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 ود کا TURE م وب شعب ازجلا 7 ییعع * ازجزور

 فورد عع ارج ۴# اروللکک ہد زوب اس تیب كن 4ب*ظف نی

 ٭ اسعفش هراز * یهو را هلو # ۲
 یوم کیا نداد برب شمرده لر یه

 لالا قبف ول“ او حرش لوا نف كرتا لند هایاما ین ناوادچاو

 ۳ شعرم هندم يقم هددنامزید.هرد درام : ضوویدهایش الا حرش

 هلام مدنا الاع قابا رع عو راوهحه لبا هداز ییتجاس مو>ر

 شعزه یدلوم هکر ذقن لر یف ےن یانگ اب اف: ردرا و رابادزولوا قەد شعر

 هرع یابعت هللا ل اطا ردهدنابحالاح یدلدان نطوت هد دمناجع يلع هناتسا هد ۹

 ی رلتداهس دقرم هع وطنم (توغ صرایاب سف یر امو ) هللاپ دوم

 رولک هدنسنءاض تدب كاده طیب یر کی وند یک ا ۴راز ۴رولب لاعت 5:

 رذاکد لخاد هدصالخح هاخوا یدشافایصوت هر ار از نسو دنکر برج ظ

 هدنس هيم ید یهو ۹ او دنک لری رخ ظان(هتیکن) رد روش عجب # هوش

 ارهذلارهشا با شابلج رو ددا ف نایب کراس

 یردن كر رخت نان نکی کیا یضیطاق باح یدنفایهو ارعش بکوک هب هب ره
 گفت دوا یهو ps هداننا وب شا یب ؛ انو یش اراک یدنفا لا

 ىلاعت هللا دیانعب هدماکنهو شب تافو فو لزا !ءاض هب شیاراویرامویخ ۳

 هکر ا دروي یدنفا یهو را وایهو عع "«دیسریراتدالو مای لرب جم

 نیما كکولغوا نوساوا رادیاب هدنامز مطا جدتفو زار م یدنفادشا

 روی ویدشعاوا سانت وبدیمو ءانپ هني رسا وید لپ مان دم
 # لیلا لاقم طو ادیب ۴ , ا

 مان ېک یربکدلب :ا تاطخ لصدوند دوب اما ) هبط ادعي نیعذصم تد ۱
 هنس اتم ةر ویا اذ دعد هکنوخ ید روډ وند اد لود ٭ ید ررر

rندب تراشا مساباذ) هتسا زخم هرکص دعا ردا لع,  

 رد هنساسنعم كمهشود زوس ردسع یاضا نیکر لادم # , طم

EÊ 3۷ درب وس رد هن ی غف لرون 8, 7  

 هر قحا فض دعو هکنوج# یدک افنا# : یظنو # بیس ۲
 ۱ یتعع دع * یدک هدد بکر م تاودا وید تلع تا دا 1% 0

 ا رددت ع ۸ 7 دی نا سم ا ۴ دو ف
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 ۱ بورهج نیس هدر ندنسهفرا لرابم هی دیارارکت کیک دمدوب یدروب

 لا اجا پو لک هلردیایاتشناهک ولم ندکو لمور ندتفولوایدلناسابلا
 کا یدل میان وک اله ركشا هده ټسابع هن رخ هدندو دح لا ىللا أ

 )دیبیکر ت ف صو ۴ارب «تعالب «ر دین هقشب هفب رمش هقرح نالوا ه درم هیلعتاود

 |« طی ڈر ۱*5 ارب۴ یدکافنآ ناعالابارب رپ ز هنسانعم ی دانو طظ تعالب

 لو ۱ دوخاب رار ما ندا نتسارب ناک هدننساخ تان ۱

 ls Ken 3۷ العا ك اولا ناب بک
 یخد شرم زمماماهدماقعود هجردعتوب ولکه همان ی وطرد رغ ٭ ت هک

 کهن رخ آز دین رع لیطفت مر یونان و :رعما# نیب#ردراو |

 لا نم لپ هذن نکهدهندقم دناوف دوخب هلو نوا یار هب هبفاقا فلا |
 ۱۴ ريسعتو تیدح لهایس هلج #۴

 رداوسر مال« تیدح# یدک ان >لها# یدک هدب یعکدا* هلج ۱

 اردح و و شه هر دح لوضاو هدنهعد لوسا یراقرف هلا راو رمخو تنس

 هد هنا نادم جزو نیس د هد سه هک ر دون ٭# راقت ر *

 3 ny ةف رع تقع هدنا ب نس انعم كن الا میظع نآرق

e *۴# ربظنو لثم یب هلناف غو  Eu: 
 نان رد ۴ ردحور شم دمال( لیصفتو ردقورعم هلق رعد نوک او اع

 ان دتمخزوقط یهاکهک اعاف زدیاراعش !هدنساغش اننسنا ییدیدآربم باع

 اب ازدا نافرع هنسانعم تاک ع كاردا لعالوا)رردیا قرف هدر
 ۱۳ خادم خاش )تایر كارد نافرعتایلک كلاردا لعاب )هنسانعم

 ۱ را د راهنایم نافرع اماخ )اردا نالوا له طادعبنافرع اعبار)روصت 3
 | زدیقنالواهدنساخ لب عباروب هتشدا رد هب رخ ا كک اردا یک انا طسوت

 ۱ ندا )و :فراعرونید( 1اع «یاعد ید ن دلج او ناه رداکد رتعع داع

 یالتخاهدندنک (e نالوالهسقب رطنافرعْنالوا بعم یو زط ع
 رالوا لصاح بای لب ادع lial ( نالوا یا فالتخا نافر ع نالوا قوخ

 لعلیاتضادر قل رط نافر ع !عسأت )نالو ۱ نلصاح هلاینا لیادنافرع

 1 3 هتضاب رز تاب زا ندلجا وب ناھ ر دقو دقو هدا هوا هدهاخ ]۱

  Eردراذورعم درب او لث ٭ ید هد هبکرم تاوداوبد نت |

 ازج زور تو مک مع وا ٭ قوا 3 ۱ 1

۱ 

"ِ 

۷3 ۲ 
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 هد بت ول وا نعوم هدنلاح ی ی ورو بووك یا نن
 هوا ٍتباب

 دنا تمر عت زود رر ورا و
 ان E دواک هدننساخ تا »تان هع طز ى گوید :كنر 6: هزوکب# را

 اور ظفر نام ةيبذن) مولعم 2 م 2اس ۴ هتنسان دد وارد هدام ۶ ۱

 ممفافردراو ةتنکن ها نمم هبادصا نف دصو ی السو ضیص دم

 × مالک لها یسپ زب رھ تانا ہک ٭ تن
 . لالهتسا ۳ دە درلتب وب یدک ادتیپ یعج و مالک فو زعم#

 ماء عاصم ۇب توحا نا 2اک هلال متسا تیعارب موا ندنخیدلو ۱

 نر زک فا وک اات سان همانعع صعب هدلی.ع هن مافج هدجب بو دیا اراتعا هل

 زد هل رروب هل رک ذلاب نطیصاط نزلنا رض نیع با لع هللا ناو ۰
 ٭ ناسح باج دلج زا یرب ۴

 مارش م العنز و ناخ اد د یم باخ یدک دی کیا

 بزنم هدتح ابص 9و تبا ناسخ یالعا لالسو هيلع هللا یلص مرک !لوسب

 قوچ یرترضج ا لاو عا دن ا! نا طالت هدنفح یچدمهردشلو النو

 دل ص ذردرب رح ما هلچ زار اردا حدس ید ا رعشرك انوع اىرلۆدزۆ

 : ءاقلا هيليانيمألا حور ؛ ےل CHE یخ )تنس

 کا ناب سار دیا اعم NE نک

 هدوردول تاب یاس (bat بل شب نب ددی وب مف

 راند ناکا هپ E 5 فف هچرک لاعفتی نزوب ۴ نا ۱9۴ یدک

 یاس اظ هلو یتاسح ظ هد وب هتکن )ردن وغ)یانعمدا ښه دماق ءو نکل

 هدنرامشا یرتک, | رب رم ان مکر دراو دعا دن : نعنصسانچ قايس هد,

 سافا 7 ۳( تب )رد هدنس هدیصق من هنانطم ال رد هرزوا زرطوب نقد 2

 رود 4: ا مسرولوآ زو رفا ر وذم ٭ ندب یرونا هسردیا ر
 ا ارت غالب بعک مه یز ٭ 4

 باععا شلفنزوب#ب هک *% شرک وکیل تاودا ود فط ءتادا# :

 راهشدرهش وبد ربهز نب تبع کی کر رسا فزد یذرعاشرب ندما 1
 هدهالا لوسر روح یس هد.یصق داعس تاب تح رد ز شنآرعاشی

 امانت فی لوزان( )کتی داشن واشفا بل ةلار هل ك

 نوپاش قام وبدلا فویس نخلة هارو ا نم نویس نمد |
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 زنش لاا ول غچ لک ی شرا هدا یز ص ترب رقفوت هیلز مترو«

 | نایاب د٤د جم انج ما دمل ی دا( لا نادال
 ۱ 1 ردیسماس من زدم اعتاب نن ی اجزا( ضفا هیلعا رک لوسز
 ودشاڭرۆم :نالطو-نبا ترعل نشر مکن م لزا م وح رھ موس رغ ی

 كار هل ج زیو اضر هد ول  هنکردراو لالمتساتعارب ید هد وب |

 یخ د من درونپ( ناطق و ناندع اهن هت را ملئ صا نم ذاو)

 نیک ید دنارا نیزاشاو میان دهدینآ ت تاب نلکو 3 کهن رهراو تراش او جت

 ۳ 4 ٩ مزاچ ینابع دم .یدلبا 7

 ودشرمد حج لالا ن نولو لار هرخآ هرزوا هسراف هدعاق ۷ ايعا

 12مال بهتر هتل م الا یردصم رد گلوعفع مسا نالا ايوا م زام

 ماا هن اکیلا لیاقت لاله هرظانم لها حالط سا هک اماف ةتسان وم

 1 ردزففلا ددال یککیراک دند ماجا هنناکسایللهم تالاس میک ررد

 9 :Paige اتو مزاف لا لوسا اقا (تس)بادآ هعوظنم

 NRE شاواهلنارگینهلج#

 ۱ | تدلاعفا# دفع ا ۷ :E هع رش یا تد # هلج |
 ) 2)ا وزش كز و و هک GE ك علوعفم
 ۱ ناتاهدال یف رم عم هنم ةروس نع ۱# اورا نآرق یالآ مظعاو ۱

 ما او فلت ام یعلابا ضرا«) كن یلاعت قح هکنوچ یدک هدنشور كوف

 ی مکلو) لده رایدناق زج اع ند هر زذ نایلاع عیجب هنءالک ( یلقا |
 ندربذکه وجو هدعب زایدید( لتعلل ند !لتقلا )هرمظن هناوق (ةوبح صاصلا |
 افلاام لعفلا) هرمذخا هی هعراق "هراس یدمه راددروک ناص هن هدنرلعالک :

 لا دعیف بورد (لیوط موطرخو ربصق بنذ اهل لیلا ام لزداامو |
 تم بم رةق )ارس او رس هنااوسیح ) ى یو( (رفک ی دلاتا )7

 شدا ( هتل ( رك اولع نوم .ظلا لوس ا۴ هللا یلاعتق ) رلبدلوا قیدیحابو ق

 رافو رد هب اهرساب هیحالطصا طافلانالوا مقاو هبتیب جواوب
 ۶ تاب اکر خف هرکصذدنوب رد جراف یظةل زاوآ الا ردیاش یرالابعتسا
 روی نوجا دا دید > (اومم در صاذ )تنی راتمضح تالا لضفا

 ۱ ۱ مال هنوگ دص دنیا نونسلوا#

 ا هیلع این يامل نالوا ما زنا نجس ی اوصا

 ح
8 

۱ 
| 
۱ 
۴ 

۱ 



 :الک و رعش هد قل ین ید EEE ردلصفم اهب

 RPS ردرابب ع لضالا ف ماظنو یگان
 lp # نب زاجا هبنرف ودیا ھهق اونا ییا

 لاعفا نزول هد ¥ زاکا i A ۴ هه لار داو قىناد نە

 ةدنرادب طوبتلا دع# تالسا | بلع هایننا نکل یک ريت هنسانعم یک رب
 ر چم ناد ال اوون ردشلوا HORE ھاو هقراضم ایشبانالواره

 یک کیت دهم ندلنعفت هد ر ود نصاهرا: هنلوا هوبشلا لبق ےک هنن نعد

 # نی زاوا هده ده بودرشل ۱

 كيرلا نع ورطلاهحوت قع هلفعف نزوب دوخاب لاف نزوب ۷ هدهده
 اهن ةأزملا نده ده و ماما حاصاذا ما اده ده ال دشت لاوسلا خم

 لا راد هام یا هلب از دم ؛لواوو كنه مه او ۳ راربذ هتنلکرحاذ

hE N. ۱۴ر 5و تع ناکتشک ناهشاع (تسن ( ی دوس مش  

 قوا زوهشم هی رکن اهج كنه رف یا ۴ ژاوآ پاك 8ك

Eقال امکح رد راو ل الهت سا تدار یو 5  

Nنان دعیا هعفیدزوا ےکبا٭  « : 

 هنشانعم لال ناغوایزوسادندانآ ردهب نع هنس تفصلعفا"نز و #

 شاعت قات كتحاصذزد عف غج# ایت2 رو عا ندوب سرا 4

 هکر دیمسا كنا دز ندلؤس رداد | نان طع نزوپ »۷ نان دع یر ہد نح رم
 | وص راع“ ندناندعدالواو رداع قدم ب ا ةلساس هوا یهنع اک 5

 رونلوا لامعتسا فاض اک ! تغالب و تد اصف: یرنکا ندننکیدالک اغلب
 +× ناط 3: یاغلب نازح یدلاق# و

 هد غالب د ويف نالو از تع هدنح اصقرک ردغلب عج اار # مولف ا

 قرفندنمج یکیاهدنرهابم نکآ ردن رالیفکیدیرالیفکو ردربتعم اهر
 زداک د هدتچحاصردربتعم طرشتماطم هلاح یاضتقم هدتغالبالوا روناو

EE(هدیاف )زال وافوصو »هلت غالب ہک اما رولو ا فو ضوم  

 [ هقشد هدد عتق :رلا# نالوا هبلعیوفومو یرلیهام كنح اض ذو ت تق

 ] هکنوسیدنلواافتکا هلکنا ندا هدهر اس کارا رد رال ص2 حورم ص9

 اناا هود فرا هدناساره هسا وا روە ر ہد رع مولع هکه سن

 ۱ بز تیانع نامه مد اذلتو ۲ د ند درفرب یيسراف ربتفیتحرواوا نوه

 هغ ذو



9۸ 

 قالطا ز ںیہ a هد راجو منوظع نآ و ارق ۹ ردقوش یک تالک نالوا

 OCS فاق( عقد )رد .د وب هیفاق هدنیروک ذم ندید ضایع زالوا

 ینا تودو رذگو نم نجا دوام :دح ملسالا دءبف لکد قداص هرلنا

 E زرجچد هدف وا ر اترو ط ققعو دق رکردو هب زدن د روطبنجر

 یندتمهیدهیا دعزعش یراترسزیح لس بلحم اندماج یروطم ر جرو
 | یدلوا تیاور لوکس تیفاو یرننک ك بانت ءات تیمد هد ا ثیدح
 ارزو ارب دفنوب یکی ید لوا یورم هلی تسکنرتدجومنیژاب لوا تییدح میکش
 ودان روپو انهتشاو طاسدناهنیفن نعو وللوا لير عش اات ) را زالوا رعش

 ,يدلکد هژب وب هبا تبدحو منظ نر فوالوا هد اریورعنو شفا بها

 دار ردهروک هب هلن دویفنالوا عفاو هل ذی رعت رەش باوج ج واو هتشیا

 :تاعانصیعب نلدیفظءمرعش ڊار ند رەش نالواهدیص) ) رعشاا هاا تاو )

 هلا ةطظعوملاو کا كير لیبسنلا جدا )ےک ه2 ر ہلالوا یبار لج

 هلی باو ون ارد دب وم ین ید ینا مس صا( نس>ا یھ یاب مهلداجو
 نعام .كنلوف(نعش)اانلعاعو )اسهاخ لمًانفلدقیفد ی :فرف تالاب پاوح

 لاوس ۳1 ااو روطو ساطبو هنلوق ¿ نیم برع یکه تت هلوا كعد الاع

 ۱ اع هللا هج ر یذاش ماقا ع ۳ > : یک ی دلوا ب تاو هل اوح اب ابلاغ

 »دبا نم رعشا موبلا تننکل # یرذپ ءالعلاب رغشلا الولو ( تبن )
 لا غاو نکا نکل ردراو یرلمظن عت نکبآ شهروب

 # كسیلع ها ج نطفت یدلوا :تاغاننع هلسخء الوا ىلاج *

 سر ا ماطنو انکم هت هدرعاش مظف# ۱ 9
 ابدی نکن او )تل یلاسعت نح لالهتما تعارب یار ید هدعارصم هول
 ۱ دوج ردراوتراشاو جی وفا هاش« مز# هروسد اونأف ادع ىلع انلزن اع

 الوا غیلب و صف هدح ال ططا فرع زاید هکم زد وجا هدنغآ # مطن
 لکا ننبحا نا اا ابطخ مکه وارد ھ هعایحهار , ظافلاو هلص صاوور تالک

 . دمت یخ راردنا جده یال مق نار هل اونع مال علب ۳

 رووا قالطا ظن هکنوج ردش وا ندیم هبلاغمالبعا تو ظ عنرق یبضع)
 کش ش هدا وک عع ٭ یعاش ٭ زالوا قالطا ظل ابد ام اما
 راه ج وم ه هدو اهم شک رد ییسفو یرض كختمو تحاو کاج نسب

 دبع < هباع رومآ e هدینع ` نو دحو لب ج هدمالک | نا هدننح
۱ 



 نک

 RE 70 IE NEE کو اوښ روھلا نا 2 وام
 1 ناو نقاط :هنیس هه وا راق ماعیزک ۳ کن دقو نا

 نانفآ لات خو تاوش لاج رد نش من موب تفر (تش یاب و

Oلذ نزولی خاب با ملاعب  aEياو  
 ود رو یتد هدنکشلز هدنسرار وز هس نع الا ناو چرا

 ۱9۸ و 3 مالکو اردک دشتی اف یاد وب هانی ۹

f ۱4 رتشلاءاعامو) ك:كلاتەتىخ (لالهنسانتعارب یاب یلدا هرعا رب  

 لک هد ال روشن * هکناوخ ردراو :ِتراشاو یمن وق فا

 0 2 هیت ایم نوشت دف و هنش اعم لیکت نقیعمیالدهاد وهم ناو

 زو د ف دارت نا لبا ع( تیپ )دوو هدمه دیت موره د نط یف اق نطر ر
 ین! ةا اد ارب داو ,ES هه یان دولا دات عاش رده زو خش باب : ۳

 نکا ردیظقلیب ویش یر ردو ون ییا مالت رر و لاۋ خل ردیف 1
 ما انا( )ی نخ عاش ردناجرو لتیدكن مالک شل مالک
 نارق دی كشر دوش الد اولا لا ناتدبالا عج او دولا

 تر را زد دق ن مال وه داخ ی ذل اک هلی ده مس

 ةكنوج مد أ فون ولت هنصر هک ۳۹ بد تج نجلا نأ یل

 ىل ك اقوئ رواو رد ض یر الو تواب ندان ذج یسفن مالک
 جی جو نآیق لاوس ) هبلا غجنافزدح ورشم ةد نح رس ره هر اب

 دراوتندنب مر ره هکلبآ ن دنر زه لو اع اودا جت ید
 تاز و اهل الط هم رانا )هد :دقمالک تو رز رم الثم رد و ناو

 6تا الت ئانا: نک یان دورت : قرى قادة اين

 زد ٹل وادرا وو وزد او( تبناها لش قو تر یس لا له) ی

 راصد هج ریش هد رعش ال وا e ع رب باوخت ید نا دوک

 اتان)ردلکدزت دقات رش شاه تاکو ۵ هریطعنآرقز
 ةا ردکج ةرشعف دنفاق هفت وب رش د رول

 كرش کو جز زر وا هدف رشت تادحو و

 قف اما نوژوم هک رج مر لوا ردعمهواژن نالو انفو نل
 هدززدجا بد ْلکد نوزوم ام قم 4 5 عر زات یان کر 2 1

 اهم قم یا هو نوژوم 4 دو یر ات ت

 سس هد
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 سەھ نیضورع ود هل.دسح یییدلوا هاتم با یاب و لنح یعع

 ۱ وقت زرد بس هب رب زدسد هیعضو اکا هدلوصا و رابدتنا

 اردحخور تمهدلوصا ۱ بنک ی یک یاد تمالعو طزشو نکروتلع

 قانطم هب لات نخ نکلی ؟تفوطءو تقعفش هک بلق نالیعیعع# تچ ر

 ei ندناکماو نیو ذوع یاب ق ارز واوا دوص وع یتاغ هخلوا

 ۷ ریل لوس هن هنجو سا #

 یتیم نن مدآ ی و نابنهانعع هنر هک ك٠ زمه # سا

 RR تان را (هتکن)ردراروتسمو ناه ندودآ ۳ مچ هکردناح دالوا ۱

 یک : تل یه تن رابدلبا مکحوبد مزال زاس هدنراانعء یرهداخ نولو

 ۱ یاد نون نر حزز دلو نع نیئخ تشم

 ةد ارت مؤ( هشت )دذ تب هدد( رد دوخ وم زس ها هدرلنو

 جد.ه هود (سلالاو نا سانعمان ۱ ەد اچ ر ۶ هروس كن ناعت 2 قح

 تب هزوسو هثلوف (نابذکت امکب ر ۶ الآ ی ابف نالقشلااهیا مک غرفتس)
 تعارب هجده و و ردراو تزاشا هنوف( ن هنا نمزهععسادنالایوالق)

 هاش دهانه نع یظافلا قت وب دمه ر دنکم ید لالهتسا

 ۷ الج نأرق اکا یدلوا لزان #

 | یزبا هاراببت) كنان لالهتسا تخارب یارب ید هدعا مصوب
 مخمل هداوق ( جرو ءاغش وعام نأرقلانم لزنو ر یخ دیه ناز فلا لز

 ٭ نارو * ردلوز وان نزوب #لزان × هکنوج ردراو تراشاو
 هه العنا)یلاعت ق ا توالت نع و عج عع نازفع ¿ نرو

 ناقرف 3 نالوا نلضفا هزم ییز هدعافمو نکلو رروب ) هنا ردو

 هک فو میظع نعم ليف نزاو # لل # ردیس اضما نیم

 و2 شا د رر نخ هد وا تب كت لوا *هعطق ×

 نم اسد 43

 رک دلاانازت نح انا) كن یلاعت یخ لالهتشا تعارب یارب ید هدعا رتصتو
 یلیصكلاع هنآ و روز اش هکنوحردراو تراثا و میت من و۶ (نوظقا د هژاعاو ۱

 . روشنلا موب ىلا روشلا موركوروهداارورع ىلع كالا ماظغ نارق قنا
 نک اقا ل عف ك مال# لا۴ یدک افنآ#ناش# اربز ر ولوا هلیسا قب

 سلجم ماع هقشب ندنوب هنسانعم یرب ره كتاقوا ع کردند رقم كنیلاع
 ادص
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 أ E رربد رهوجب هبوجماو هشاط,ولنع» هدنح الت صا ناب رهوح ید دن

 [ كاذب عاقیک,هتن لاری درهوج هنلوا هناذب , عاق هددناسلنیملکت# و هدنح .الّطص

 ایه ۱ رد هدندنع امکحرهوج زکر دفوش یک یراکدید ضرع هایلو
 ۱ دردرهوجی یوب زدیکیا هذن رن نیملکتم)فن e لعع دیس :تروص |

 ¥ ع رک اا عچراف رد هدنالک عو هدنیکح رج اهیشم لیضفت) مسچ

 LEVY هم هل نکل روءلو ] اوآقالطا ید A لاج ىجا ب تاد ۰ :

 A نکا میج ی دەپ وض یس ۱( غ ںی ازعل اما )دنسانعف ت

 رد هی انعم لغو هل ریسک كن نم ۴ نیا الب واوا ميعاد ےب زر و
 هدنساسم هدازی .ka لیصاو قن و رکا مرکب اس یکدنزرف هدیسر

 ٤ تا رها لطفا هيلع ان کر تز ج ه,دنلصا زدت لوا دیور تویه>

 E eR دا نطا تعذض ند هپ ونعم تيان <

 رد ذوخ أم ند دح ( مارا 3 نان بو 5 فیبو کلان

 هره هدعا موب هلت هک نا اوا ها ہد دارم ۹۹ لع ندلجاوپ نی

 یدیافسو E یک ف وب عیاح ااو ند را نزجالک با

 تفصیجد و 9 نکل زواو اوآ طاق تا اوز ی هرچه لموقف هرب رعدک اما

 مک وتن الو ص اسا ندطح هی ساوا روم و کنوزح ربط و شه هبلوا

Eyید «*یکیچیدلوا هدزمالک ( هللا را نع دو هل تلاش ) كب  

 یم, E هدرناف زدرابیع نا 3 مرکو جلو یورو قطب یر

 ۰ زد راو ید لالهتسا تعارب هدنرپ ره منو قیفدو داپ تس
 ۷ درز بت ها 4 ۱

 ۱ سرا مو) كنالعو لج قح نوعا: لاله ات ءاز 4 عا

 يب هملوا عقاو هدب , ن1 ؟ یەک نا( هیات )یدین ۳ فذچ ڊپ

 | ید ناشاو تبغا هکنوچ ردیراشاو ا دنصد ( نیلاعلل هیچر 1
 ریز رداب ظع ن درره دنس یاس نینوکهبنجاوخ و نیلقن لوسر ترض
 ل دجطا) ایچ ےک ت زده تام .نالوا هد اعطا ةيلاوسام نیما

 ع مچ ی د هد يکر و هدیپراف ی کیه دبی یع نیل ھٹدکن )دزوی( نیل اعلا

 ها نوت بنا کرم راک دا هل تادا یسراف عج هد ری ايتس هلبتاد

 هفرح یکبان ک اسیسینا لر *یلو هدضضورع (عویداب و ثعاب نع * بیس
 و ری و سرو راهم

و ن ARSE رج دلش کاو غوت و
 / وی ا د
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 نیلا برو لالا برو نیلاعلا بر الثم روناوا یقالطا موما لغ هلتفاضااماف

 ادال طب | زی دهم طن هدنهل نا ردیعج كانع) هل, كم ال#تاغ)# یا 1
 اونا دانم ندناف) هدم اعم رارید هندوه هم مضر نه موق لا

 ۲: ناھ .۱ نیعوتم هرزوا تلی دپ برع ناسا هکنویپردب زعتغل

 ۳ هب سش ثید> کهن لی ۷ می 7 "یلع ه یمن ۶ نزاوه ۴

 ؟لبا ذوب ردشاوادراو (فاکفاش ملکفر> دمی  نآرلالزا) ۱
 اب مس )تتتع>یت لذا یه لوسرهسدلوا
 | را نم ندناف کر از اج یت رام ھرد همش ھم تراش ہنی دح ( شرق م یتا دپ

 رد دیس ایوص ناب حرش ن یر اک دفوج یو رفردیدینو ما هلا هاف) هماع |
 ۱8, ۱ »۷۴ لز وا دا یو رد فط 2 )3 ۱

7۳ 

 ۱ وهنا یول ان 9 ی طنیافو )كل یاهت خلال تعاربیارب یخدهدنوب |
 ۱ دل: شك عدارا ت نات ۴ طا هکنوح ردراو مت فیصا( (ىؤ یو

 یی قخمالکو ماه)او تاک: تلاسرو ,تراشا لف # و یاد ۱
 نو راد هتعالعا هب اذنع.ءابا ااف قح شمات رع نکل

 ip تب كت هو یزوفط قررف درو ولد ترو تحاض عع ٣

 فلآ نیس امکص ءالع عع ۴ ملع٭ زد یلاعت قحڈا رھ هدماقموب نکل 1
 *#& رک نا عرکوا ردزهک هن #

 نا )یخدمهتراخا راحت (نیطلاو ءامل ايب مد و ۳ :

 از هیسزان فاک ۴ مک هکنوحردراواما هشیدح (زشالو مآ د لودی |
 کب رله كناو ردففخ ندرهوک نالوا رهو یب رغم هل ارو غ كناهو
 آر هک ار مو دنا نر قله لم هزند (تس)ینافاخ عکحردفدازنم

 تلبطو تقلخ Sr هب هنس لوشرهوک ې کنوخ چار لاه |
 ودندنو ید ی دنک هنسانع» دارو لصا ئ < لزا ااش رزوا ودنک" ۱

 مدار وکی یا (تس)یرونا مک نساهم اب لیضا نزیک كاب رهوک ال |
 رد ےس ارنا ہوزکا رک( تس )کت یاشال# تالهار تداعتعا ها زد#ةاشدا |
 5 ا نابه# ردد تاذرھ وک هعامآ دمت وا دار
 نيد  هفوص اک | هل دس یتیدلوا ییدفاو نیصا كأف ول عب اچ هز درج

 دبا یدزوس ریت وبدراهک ید رپ رحمان راهی لول تعاکنو لوا
 | زد هلو ردراو تراشا ديد حن( نیطلاوءامل ا نیب مدآوب Dan هل

 خده
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 هنر ۱ عراف نده دچ اداری شکم هک اتفو دیه )رولک هدنءهباس تس

 | ریکف كي رو بط خو رذناف م م *دومرفو تان اک تجرو تادوجو مرش
 یتاولص تعد هنحاو هنر مجنالسلا لک او تاولص)الصفا هلع

 هکر روش هر ٤ رکا اش او مجطتعد عاونا نوجا ظافتعاندنرا اغا هیچ
 ۴# تا واص نارنج پتو دوره ۱ 3

 هدسهاختس كالو طة لو نز وب :لوسر# یدک اغلا فط تادا#

 ردعلشراف لوسز سک نلب ردنوک ( طمس ع “داز دن رم ) رولک ولد ریه

 قلینا لا هللا هشعر ن اسا هدف ع ٭اغا یل وعو دیش لوق ی دلو اریسا دبع# لویق

 ارپز یدلوا صعا ندید: لوسر هحری دمت ول باکتزاب مدیا هاحواام غیبت

 كرازه هلرقاخ ا نونو تفلا هنس رخ آ ازاد هم رملوا 3F هر باکلاعم ین

 تاب كن ةعط جزو ءطنواوبد كي را رھ دمدفاادعاوقققبساّک ردیعج
 هلی رط زاب 2مو دارم هكماقم وب ردنالصعج ۴ تا ولصم ۷۴ رواک هدنلوا ِ

 راستا ند هکد االمو نخ ندهالا a هود رد شو 3 Sig مظعل

 تس دمآتاواص (تش )راش زد عج ار هرانا هلا اعد ندرانمومو

 . مرفسه هاش كخاش تسا هدم تاڪ رخ رد # بیلدنع لک همزن

 ۷# تاغ) باب را مفا ردواهک#

 ن٥ فادیب داضااب لکت یم حصفااا)لالھ ڈا تعارپ یار ید هديب ول
 صدا * یر طوا هد رت تاداهک هکنوحردراو م ۳۹ هند د (شد رقا

 ندوروككولزوسقچا هدتنلتحاصف نالوا یرددصهردنپ ره لیضفتمسا
 دفعتو ندسایق تغلاحو ندتارغو ندفورحرفانت هدح ال طصاتالواءالک

 تعاصق هجربدعت ول ردتمالس كط الکو 19 اک ندب ونعم دوعاو ىظْفلا

 ردتغا یل هک ك تبارغو ردتعیبط یل یف رفانت هکنوجردج اتع هنف شو ااغ
 دز« و ,رد وحش لب فک كيا دیفعلو زدق سبص لیفک كسايف تفذاجو ح

 هد بب ر هکنوچ سانه ما اص ار 1 « ر عج باب را#ر دنا + ليف كني ونه

 هثسانعم ین *۵ رم عع نا بحاصو كالام نیعع ل وا رد هیانعم نکس

 رب دوو | ده یک سداس هاش داب ¿ نع س٥ هاخری دم هک :ارم هم رک تلا

 و یعم یزکسوب ن هنر نانا وا یدنفا نغم عباس
 تر طظفارکرردبا قرف هلي وشرایمب رد هلربسح یخی دلوا نساهم ئ ےس

  رونلو| قالطا هبلاعت قح ق زاعلواقالطا هی ی هستی



 رد زاپتما یر دصع ردب رع لءاف مسا ندنب اب لاعتفا # زاټم# مهذاف
 ند هنسلاروصوف الت

 لط ردنروص عج # روص # هنسانعم تفلاخم لاعتفا نزوپ # فالتخا
 زدی رع هدنلضا ناسا یک لاثمو  هلثما ردناس) مچ # هتسلا# یکتلطو
 ه» ه>راح قا زرد هالبد كوفره fF لوا زواک هران»م حافر

 یاد شوقو بلکلا ناساو لميا ناسا یغاربپ اغب کن کس قرق ثاا |
 ردل وا یاهم دارم هدعاعهوب نکل راربد ریفاصءلا ناننل هنتوا یرلکدید

 n ۱ ۴# نشور ردراو ۍرلتکح هیدن *

 ضرالاو تاومسلا قد هناا نعو ( لالهتما تعارب یارب ید هدّس وب

 | تمکحهکنوج رداراو ریل هنف رم نوع (کناولاو مکتنسلا فالتخاو
 كن ه»طف ی دب زوتواولد نیدیآ# نشور# نکال اک هتسانعم تیاهدماقمو

 مو>رعیسوسرط نکلو ردفوجرتغا رمالا س ةن ی (هدناغ) رولک هدننلا تیب
 ٤ كر ۴ نانوپ ۲ سرف ۱ ردیدب تاغل لوصا هک روبی هدنجزوما
 کرونلوا ار یدناواتوکس هدنعباس 4ا ناروس ٩ نیص:٥ دنه

 ثر وکسم هکمردیا ےھف هلب وش رب ةف یهتنا رد هک الم تغا هک لوا ینا رش
 لها ناتسلو رد هنسلا ناطلس برع ناسا ارز هلوا برع ناسل نالوا هنع

 منت لاک دوخاب هلوا روهظ ماو ح وضو لاک توکس ثعاب ردتج

 ام

 1 ۷# نانم لوا نسهتسلا ارعش
 تن هجا بیدو رعش نالوا یفاقتشا ذخ أ ردرعاش عجب الع نزوپ * ارعش |

 دارم ندناسل هدعافمو» اما,یدک افنآ#هنسلا # رولک هدنرمشع ثلاث تدب
 5 دلبر اتم ید ها الهتسا تعارو ردنسما هلوع یحانعم ه>راح

 :ساتعم یامرغدتم ردنداتسح ءاعسا لاسعف نزوب هلا هدش ۴ نانم #
 3۴ ناهن کر د حاتغم یدلیق ٭

 ۱ هشدح نج را نازخارعْشلا بولف)لالهتسا تعارب یارب جد هد وب

 زولك هدنلوا تس كن هدد ی درد نواولد رحم حاتفم دکنوح ردراو ےل

 نواوپدهنی رخ + جک #رولکهدنعب ارتبب كن هعطق یا قرقویدوبق#ر د#
 كز هعطق ملا قرفوبدول رک ناپ *رولک هدنلو تیب كن دعطق یعچوا
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 ردهعباتو هعرذتم هبهقطانهوق هلماع هوق لاحره هکنوحیدلبا ادا چ هل وا
 تاب هنسف ییاهدناسن ادب امکجو ,نییلکتم ذکنوسلو !مولعم هتنکن) ظفح اف

 ذا مندن درد كن زارید قطان سننو هلقاع هوقو باقو جور تیوب

 یدلناناس ینازاتفتیدلادنعن ےک ۴ ندرالکد هی هقشب هقشپ رددحاو"یش

 رهوج نیمکت ادنع رج آ وه نالوادا نم ندولنوب کر او قرفردقوش ۷

 ردندلاب قلعتم در دک دامز رهو امك ا دنع و ردفیط) مچ هکر دام

 لداحیراذب رهوج ندنا. هکر اید یناوپخ سنو یناویج خ ورا ور هني زو
 اعم جو یدام فد زدت وو زاردیارسعت هابترابع هکر خباو ساو لاول

 نالواقلعتم هناا ناد هکر ریو صو دبا قرف ابطا هک ااف ندیااضتقا قوا

 | نالوا لبافنسهوف سخو باح تواوا داوتم هدافو هل احور مدر چر هرج
 نالوا هکر دم تایرچو تایلکدسوتم هدننایس یکی ارم و هلان سفن «یطار ام
 | قلعتم درج رهوج هک ر ارب د بو دبا قرف هیفوص ید رار بازیها هل رمان بالق
 هدر ینا عبط نادا اظ یخ لرد ردن ایم7 ورس اد ا

 له سو ده هدننایم کارو های سفن هنسانعم ف وخ خور رارد یادی

 كبلقؤب یدیهراردیا ةع لبنان بلق ةن انجم درخت ارون رهو ج لال ۱

 ار یلاعت ق> ہک هتنرد هبط ساو هدزنابم نلت هلب الق ن د نفت
 ذوعا ل شتی

 بکوکاهناک هج اجرا فج اجز ف جا ص1ا خابصم اهبف ةو کک« زن لم هل
 ندحابصم ی صاحررو: ( ةي عالوه قرش النوت نةك اب ةر جش نمد وبئر

 ندندارف ندناوکشمو نسفنداره ند هرو تاق د ارم ندهجاجزو حوردا ۱

 ىە رعالو زدلک د ندقزرش ضرر در حاورا مل ام سن و دارا 4 ۰

 یکحور كبلفییعد هیقرشال دوخان ردالک ندن رغ هدهفیشک داسجا 4

 یاب رایدلیانابب وید ردقوپ ن اغ یک س فن لمب بب رغالو ندقوب قازا
 | ۰دولمد و هددش شن لع هد ,ط اتو هدتکج عو هدمالک ع تال ددص ۱

 ند ھے ظا هکندل وا زهاظ ندای صفت وب اتينا مح راق رارد هح و ۳

 لعج امناو داؤقلا ىنا مالکلا نا (توب ) شا كع اعز هکر دم دارب
 زامع ۴# او هیسقن هفص انه الك ( رکید تدر 7 الالد داوا لع نا 1

 قطن نالوا لباد دارم هدماقموب هکر دوش ناویح وا سرا نع
 لود رول ۱ تساف و هد ابر هل الیهتا تعارب هساوا ننادحو هساوا یاس



 ا قسم ندنایسرایطب الا ( هغ طننم هاما الا ناسنالار وا )یا ل: اد

 سان لو !لمان لوا نا یخدمهنایسنلا نم پک نانا مک هن یدید
 ودنا نادا# |× یدک 1 و درد طع تاد # مه# ردرعسم یب ج رباوق

 انجب اس اا ا هل یعلا ئزکب ید انزوا زا یدک ارق

 ب ف ( نادم لبا ف فطان ی دلار ( .نولک
 انام لمن هد هاد ه حرش تب دم ¿ لیس رذکهد هّمظار ۶ هود ی ےہ عطا

 ارح هدعاقهو نکل هد ها حب قالغا هدهبهقطظا تفت هکر دق هن هروک
 زرد هتماص لاوما هنازاقعو ضو و هقطان او نوح لاوس) ارادت طلای
 الطانالطا هلوع»وب اوج رولوآزاتم هوک هن هدد نابینا هحردمتوت

 کنونلوا مولعم قیفح) رديه هتفرفح هسا نم# شن اه مب ردب زا

 :هلصاوخ و لوصف مای | ندموع طورذو"قالطا ج وایبیبط یلاع سنج
 هر دلوا لزادّتم ههنوک هن دصوصخنک مو هډ عن صیصح هدد ترد

 ا کرم یدارا هنیعم برج صاح ندافع) را ر مانع كلذک

 ,کنوج ردن دیا رعاصتم اسا ل۶ا وا هدیلاوم ادني ۇق

 سالو ید مسج دواوا مسج هلا هل داهدا لوقرهھوچ نالوا ەسەن 3

 ید .ناپّبدارولوا نادا جلب یخ ید ناو رخ رولوا ناورج هلیتکرحو

 صانع یالذکرولواورعو دب زو د# محو دچا هباتات بعلو تایید جد لوق
 نیو ی ات لاص لو اهصام ید را دنرعم هیص حب صصح ند هعب را

 ولوا يسر هالوا هبنر هلنافص شب ! ویشا دلوتابیماخداحت اعبا ارج تماشا
 هنا هوق 1 کاو »7 وو ترد یر هرکصذدنوب رونلوا هرچا وید, ندعم

 ی افص توق ترد وبشا رد هروصم وف هدلوم * هود ۳ هیمات هوق ؟

 3 د ورد تام رولوا هدیسر هب ها هسر هسرووآ مضنم هب هروک ذب هیچ

 هيد ةو ۲: هیوهش وق ۱ هکر او هو چ وا د مرکصذنوپ روناوا
 1 هسرولوا عضنمو هدا ز همروکذم ةمسنیاوق اوق جوا وبشا هکردم "وق ۳
 و کصزدنو رووا هيلو ید ناویحبواو "هد سر هپ رباب هنر
 ار کزم هود یکیاوبشا رد هلءاع * و 1 هقطاب هل د1اع دوق ۱ گر او

 ۱ ود نایبنا بولو هدیسر هب هر هعبار + هحرد ریا هدا زر ا رو عطر هر ی یکیا
 دعاصت رکو نزانت رک هسیدلوا مولعم لیصفتوب هتشیا رووا پیس
 کس ندلجیفیداوا زاتم هلا هعطات نانا لاح ر: دراتروص
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 وس اردلکد فوشکم قارطرھ كنابند یکی اریز هلوا لس

 دمو هجو وطیغرش تص باوج )اردن راک
 أ لوسر ه دنس (الوسر شبت نج نیبذعم اک فو )هروک هیدیفنح هکر د هدنک
 : راس نکل رد دیحوت طرف هلینا لیلد طیقف ارد مک2 ندلقع هلبازاسح مو

 ۷# یسع لبا یتردقو .تنکحخ# ندرروزعب

ÊR ۷ 1نهو )مکه تن رولک هدهنسانعم عو هنساتعع نافنا  

 لر لا سعد قحاگتریق ارد هاش اک | (ارشک ار > توا نوو 7

 ردیفیرش مان مع لیجتا بحاصردیمجا ما یسعرد ب كنس هات ٹا 3

 ناسا نی تام دویما ارش هند اا

 ی 2. رو رب طلا قطن مینار ترض خو اض دیو اصعو لکی

 ردراش عا رک دهلیا توم ءاي محو د ممرد مالکی بی سبع تزبط > واټ اا
 XL وک هدکشب یدلوا نکی دلت نا ۱

 نا لاو" اوصدهلایت نکن مراکش, الت اتعر یار دەت ر

 ردسازع هلا سینک لفط هکنوح رد ٣ هنفب سش ضد (تاکلا یقانآ هللا

 رهو هسا عم دلو شعوط کب ۳: لعاب ید هدیکرتو هدیسزا

 لفطضعبلا دتنعو رولک لوفطو لافطا یی هنس انعمیکج رک کهن

 دم الطلمفا ئا لرثلا لفطو هلوا ۶ یس لک لفظ رولوا ۳ مهو درفم ۱

 نکی هدردام رها هناف)دلول بیل لو هعانیاهلعط هب را و
 غوار هوي لغات ن کد هتشاب ترد هب درلو توش دیا جوا زاید ی :

 .دەب مالخ توت هدعت قها هدعولب لاو او ص و واب :

 زرد میش لب« ۴ رو[ هدر لهک ك جەز یا هدعب ات كل :هدزد رو 1

 رول ڪڪ هدنعباس تبب كن هعطق یر زوتوا ویدیو # ایوک
 د# زا بنا ی لوا مهیاسلا ع ون ال 0

 ندعویبنج نا رم لها نکلو هنتنانعم تلاوب و قرد غف |
 هذلو ادا رع قطنم چون ر هدع اعم ول هحردمت رول راردبا رع عا ن دفن یی وز

 عارم ٥ ینا مک هتنردقطان ی رفلصوكنئهام ناینشا هکوحردبسنا ۳۳

 او تردد لبا دحاو عضو ردعتسم ندسنا 3۴ ناسنا# ردیا رام ین

 ( زهدلا نم نیا لس یا له )لوا لباد رووا قالطا هت دالو 1

 fe ی
4 

رد را روذعم هد را هب نمو
 لوسر هروک هب هبعفاشاماو 

 . هدلاح رهو تعیقح
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 9درهاط یهجو یدلوا ع هراسوم نکی الاف یععدوخا لوعفم

 ۷ تطل مالعوا نناهلس مه ۱

 ۲ مهدوادترض>نبا رد ا نال یدکامن 1 3

 ۱ ۰-۳ یعک لب هفنز ون# فب اجا رزرو لاعو نزو # مالع

 ۳+. رب 6 فی بان ید ا هلی ارم طلا ی طنم ٭ ۱

 ۶ سانلا ابباالاقودواد ناولسثروو )لالا تعار یارب ید هدد ول ۰

 a ن رش صد ) بت ملا لصفلاوهلاذهنا یش لک نمان واور طلا قطنم

 هنسانعم قط ق طنم ارب زرد زع ؛یاضا نیک را طلا ق قدمن ەك وچ رد میت

 ریسذتوید اکرموا ناک ادرفهر لاف اه ربعی ظفا لک هبت رع لا طنا
 ۵ هنسانعفتوض هاکو زددح انعم ول قالطا قطانناوبح هنا ذا یحراب دلا ۱

 دار اطزبط ری دتماص هنایاوا یتوصو قطان هلاویح نالوا یتوضیحرولک
 کنردر رد صم ند غطا لیعفتنز وب # فی طلت# یک الفرواوا هددرتءردیعج

 لازا هبهروکذ م تسآ هدراتخا ییظاو مالع ندانسچ ءاعسا هد ول سو

 نوا یرلکدید ابشسح امسا رهظم ماعفوصا تان زا !یتدمهردراو یلک ۱

 بولففاضدی سا نالوا بسانمهتبعن ینیدلواهدوآ | هلرظن هح شرها
 اوا ق وزرا ق زر عاوناو هللادبع هیاناصلا لضفا هيلع انا اطا

 خو لب ارواب تر ولج یکی رد یاب
 ال چدن EE :نلتهتر) )مکن :وح يدلوا ابا ۳ چم ود مالعلادبعو

 ۱ طقا هلو ديلا اوموزبصانعو نجوا هلتیاجاهشماعدوند (یدغپ نه
 اکو نانماکوبایند یی نانو صد دروب لا اوسیدلوا ره هو دننک

 رهشنادودغ) اهن ردراو راهب وف *زاما هنیرافرمصتیجد هیانندیک,باوج
 ےل د بالا ( تب رفع لاق )اهنمو یک یراناکتیط قوطنم( رهشاهحاورو
 یکی رامادنخسا ی اب وقا هججن یرانومصهنالا (باکتلا نم مبتلا
 باوج ۍزالکد مدآیب هسخون رشم وب هدنا هلسن هنابند کر لها لاؤس
 2 هدا بونا رانا نسب اات دراطقا هل تک« ذلو !نامز نکن ا

 اادوخا اب رادلوا شلاق هدرطةرب بس ربسخ ندر ر قی زفره هدیرل-ةدلوب

 ۳۹ هنر است ایم : اطره لف تیر ؟نتعا ن٤ شکم یک یکی دعمهقهعلا

 تواوا لصتم هثب زنداعب رقااب نداب رو ادوخا هلوا شلوایبشهاهچوزوب و
0 

 ا ا نيج ندندناج هقرادوخا هوا شلوار قر مات اعلا هدب دش لزالز ۱

0 aR 

۷ 
۱ 

۱ 
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 | مدآ# اذه یلع سقو یکی رلکدید سو هبلعّلا صد تیر جو
 أ ظفاح هجاوخ ردمالسلا هیلع مشلا وبا مانرجاهوفصا نزو هلیادب
 | اد مالساا ادة ضور تشهبمدآ *دنانروم [نوح سوک سعد ھند( اتد

 | ینیهلاخفنادتبن قان اربد مدآ د هن ار ره ندندالو ا2 ازم ان هش ندو
 | مدآ نالوا حصا هینتمنآ كا روس یه نوسایارپص نمت هدنراس خر تند
 هنس انعم ضرا هحو هلغعاوا قل ندبارت مدآ راض ذب کدام افا ردنا ف

 | مدآ ترضح رخآ ضعبو یدلنا کج وند قثشم ندتضزا جدا نال
 [ ود قتنم ندمداتالوا ةنسانعب ترعس هلغلوا نوللا ها مالا ةي
 اود داوخ ام ند قدا نالواهبسانعم نیناوفلارخا لص ویدلیام د

 ايشا دشلبا حرج یواض.ن یعاق و د فالاعت .یرلمج ولو یدلیا
 رک( قیدص ترضح هلجزا ردنداسن مالعا اما هقشپ ندنول ردنا چ
 كقشام مان لیعامهاو ردیعآ یرا هر کخ ا هع رک كهنع هللا ی
 ردعی اش ید هدرلاشناو رد اک م ناد ای لب عفت ۴ ماطت ۷# ردیمان یسهووشسع

 tw 3 برکت یھ بو دیا هیاسوم ناشال ۱
 هبنرهورادعمیغگ لو ارد هیاذعم شاهدن رع راع لا هدو دم دن چ نیا لا

 لدنلاقت رطلع یرن رهندانع» او هد ماقد و هتشلا لاحورما مک

 [ هدب نو هدیسراف نکلهدهسوانب رغهکر دق هنهدانعم یار ناش هکنوخرددا

 ۱ نادانشآ را اون تدبر روس هدنسهدیضق مان هتان رب ۳ عطا کش دلی بسه لو

 || ثلا ) :هنابناهجناهاشفالسا ییکوشو ناشرب# مر ردیا هرزوا قاق
 ۱ هدیسرافو هتسانعم لغشو لمه نصاخ بلطو دق عبار ك ابار کوا نیت
 ندنظهندیناشمبار روک دالان روبنز راض ی نان ماخ لغ لواراد هبانعم ی

 یبلاقج وب و همنرج سداس همام اب ع ون رونل شاه دناتس دنه سخاخردر
 هجر دقن وب هطیسلا نیشاا ف قد اکر دیعچب ك نیش نالوا بة اغرإ

 مء تاو بحاص ردم مشا #< ی سوم یدلوا ندنلینف هنیسلا دز

 هقلحهدنب رع راپدیدردینان وب دوخ اب یاربع لصالا قرایض هب ردیشیر م
 |: ردن تادا مه ۳ یتیدلوا هتسانعم وکلب هدر رع ییسنع میکتنونب
 ۷# ملک دلتفاضا هندنا ذیدلیف 6 ۰ ۰ ند رغ لیعفت نزوب عهد« ق

 هکنوچردراو میهن لک: سوم هل لکو ناله سا تجارب یار یتد
 یه لیعف نزوب# ماک# هنسانعتبسن ردرد صم ندنبا لایت دا

Cr 

 س
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 داخ ندرت "فول لنبصفتو هطاحا جهتیهاا منا هک و دنلوا مولعء
 لئالع اصعد قفاوم ناو قباطم» هناح اکر :نکیلو تولوا ید

 رپ درب زم ظا هلو او ار تم هک: نک یت اراک فود دمت ندیم
 دیحراخ تادوجو یروما ەھ و قلعم هتغاو قار هل ص2 لاله تا

 وب قایس ت متا لب نه تام یه :لع در 2ھ ار ەدیا تباعر ہار

 1 د ۱ خنک قالخو ۵٣لک زاید و۴
 رع لصالاق ہل كیج ۴ هل ٤کر ن٣اتاو دالا ی ساکن هی زا

 هوش هشتم ن هدیکروهدبسزاف شا ل هات نک ۱ ندارم لاچعا ۱

 اراب ءا به دنا نانه نایشتمو ناف نکل کب هو و هان که ۱

 جو هل ینازوک هم قم تب ادعا الا عدس هتل وز راح قو هدنزب بک

 اب د رف ناک هدناوا تاب كاوا هول ا: دش ید > رون اوارم.ء1 هد ق
 برش ظفل یکیاوپ دینان افت قبس اکیاهرفهرک ع مرک ام
 ۱ ل نکل رادندا حت داما نالوا دونعوم تبج لود دتساصحا

4-۳ 

 ار ارا یخ ءاعسا رک ااف ویا ز۱ رک ناکاو ی الظا شر غا لاغت قوا
 اکل زا نذهب عا امسا قالخهکنوخ ن ر وا ظا یناو
 ي ی قداح الوا دوخنات ھۆ ا SE رس کا

 < ایی ناتسف الا انقلخت هل ) مالالا هيلع ما تربو روکذ مع هوس وا ۱

 : ؛ را هدس مدا طرت هر انا )نیه اواره مد رکص (جوفت

 قدصام دشدح (هنروص لع مدا قلخ هلاانآ )یخ داو هندن كد ( اصن اص
 5 ایصال ما عاونا قضخدا تر طح مکاتبات هلوا تراشا هنناداوآ ۱

 یاد رثعا هرز خاک کات نالوا دارع لا ات ۇب دولا 1

 لاتن کک اللا ییع یه :دضرعف) داغلو اهدینشانو هدید دانم نالوا

 ۲ یدالوو تاتا یخ تولوا مزاشو حول از ( الوش اع( نفس

 تراش هنفیذلوا ۳ لاو (مدآ ان رک لو سا ودا تخار
(HEمه تا روا ترم طع *  

 کنان لع منع صرع مالک: اهالآ رال پتا ۳5۹ اخیر و

 ماکو ف ناراع# ترمضخ کن وجردراو اکر ۴ صا
 7 نو راوکرز ناد هد کرو هد تارا ل اتنلا دعا و كندز برف یک

 ۳ اش > هل بر اا فزع ن تفیمح :o شا ھھر راءدتفاژلخ
  tSبد لس مک جم ۱

EIT TITEL 
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 کابو نجا لاد ۷۳ هکر قو زده هر هد ءدیدع

 امرذمرک# یک ینیدلوا هد افهوب میکتردزاج ن: د ےک وا لیسه ديس

 هنس انعم یوم مرکر دب کر فصو هدنلرصا نیو مسو تک اا ٢

 هد aaay لالا 2 بلط,ب ,بزوب هلبا نیه مرگ دکبنوح

 یخ نبش رظنمقاور (تبب) .ظفاحجاوخیر ریللرپعتسم و ما لقما ۱

 دوخاب سضاحرماامزف تس وت هنا منا هک ادورفو ی »۷ تسول
 ندومزفیردصم یپکزبلا فصولا ین هلیصفتقب + نوین ۱
 (هدناف) رولک هدنت ی ج وا تن هعط ی يتلا یال ید قمر وی رد بوز

 ییعک لوارۆلكىخ د هانعم یک اهداف کر هبل ارتش مرک 1

 ردهتیسانعم «رئس ناب هدنفا رظا رضوح و هدیراراک وص یاب ما ی۶ا

 Xalê ردت نا کج ۱ ۱

 (E عقاو هی تیکزت کرد که کنوج ردناس یهیلع دو ییص#

 كيون ۸ تما طلا تاودالا یا ۳ ساک دلی طعد تادا لدفتلا 0

 هیساتعم شع توانو م لد ندنصم هایی ردیعا كم منم هل

 افن 1يربطظن هیاغ یت ناخ دلا 4 هروس رنسن حرم هدازعیش) هتي ام لع

 ناکرا لدج لو اع ارصم)ینمب هک ربط الو نیعارمصم) یلصاح یدکی
 f دوکو ۳ اصوالاب هدماحو 5 هرابعل ابد ۱ هکنوچ رد)اد a رس هعب زا

 ددرهاظ ی الد هوا وا هکر د قوش ندا تلال د هراش الا دولعدوجو 4

 نقاتنادخ اسلغا ی لمد ههتما یبکح ارز لال هلع ڊو هک ۱ :

 اوباما رم لا داوا عام ج وا ردیجومیتلع
 دیلبعدوج هاو اهن وبرولو "كنم دنونبنلو | هم رکو نس لو انوا یار و

 مقوا !لیصفتهدخب لاج: |ییهتسدرادتنا یداواشلوا روک نم لاجا هح ر

 نیان ع اربصمینجب یر نوا لیصفت یهیلع دوم هلفلوا سوفیلا ق
 ۱ ادا متن ر ضرب, هل بش هد راناک را يدجنور رب دان هقشِ ندنوب و یدایا فادر

 كنصن) اهوصحال ها دین او دعتناو ) هکننوحالوا ادا دنقوف هک دل ر

 هدیرچ تس رهغلوا هرکصن دق :دروبجردیبنم هدندج یی یش نوی
 الا لضفأ هاو انا ناطلس تلاسر "دی تبیهشلواو تلال

 | ییدلبآ تیرشب نراهلظا,هلناونع كيلع ءانث یمچاال كن راترضع
 همت اش یوا کالا دار .د رپ رحم میان ۰ هدو

E RED RPDS AEDS Ce OER TRO his DR RY LEKE ER LARA: 
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 ندب :راهنا لب هدهع یراتربضح ن نادل اهدا هند آ هادنعا ریشم بیداو

 | نسهفضیداملاذج راه اع یدهاش نوعا طاقسا ی هلعسا!تمذدهضو رف

 ] ییدابازاغآ هاو" ع»۴انادوان ی ورداقو عدف#اناوتو یو قلاخ مانب (تبب)

 مان (تبی)ینایبص هصمنجراذجرا هیلعناببص دما هلروفغمو یک
 یکیدلیادتا هل مالک 3۷ امه ر ردو |هدوصقم لازما تر هدنا رک دادخخ

 هج را هيلع * یشعرلا ناما ثوغ ناشآ سودرفو ن اک تنجو یک

 هلو عياش مهمان ەك همان جات مدتیاكمان یهلا (تبی) یل الظن یٹملارمام
 ناونع هدنس هموظنم حته یک یکیدلیا حاتتفا لیپ ولسا هم صاخ
 یس هرابعودنکر ولو |ل دپ هی هف ورعم لمس نالوا یاس مونقاو .تاقرف
 اشور نو ردو انشا توهال هکلبیدلیا هلعسب ءا د! را بوترتزب ندنسج
 .یهلدج هدعب ادا هلی هفورعم لمس! یب هلمسیالوا یندیارف ظذ یناشبع ظءاح

 نهج رداکس #امساناسنالالعنم اب و۴ ایظنءایشالا اشذانم ایا یوم
 یک یکیدنیا ع ورش هترابع یاس هرطقر هدکر اطع# بانو دج
 یاهفلس عاجاو اب ایعتفا هناونعلا مع عتددحو اددقا هراشلا مظع نآرق

 تیاعر هبارغتسا نعنص ید ها و نوجحما | اتتعا هفلخ فیلأت و

 ,E الوا هزز وا 4تبک دتیسم ته رطو هک دق تداع هلعلو | هد نس a .عاد

 ۱ دج یارب هدعب زاغآهلبناونع . .. :میحرلا نجح را هللامسب هسب
 6 3 هيام رف مر ڪڪ واد ح ند ج

 1 دم هد رع هله دج هردهلف یدلیازارحا یهلع بحواف هلاڪ

۱ 

FR 

 زد رعلصال اف نکونام کو دی اس نوت هدير

 روهشم هداه ؟ نايم جدھر دویاش یایعتساهد ۰ داب ز یکبلب هدا یک: ۱

 ار دلصفم ایم هدنرلزع هلیاق رف رد اویسفرعو نفتی

 نل فک ن و ژور هل ادو یصتف نازاج# دح# تاودالاققبع کرده تاد

 | ادو چیک ینا تیاهدو تباغ ىە لو ارد هیات ہد یک ۱

 a مولعو ینالطا دح هنموهفم ماعالا یلعاه» ها بک هردّقم مو نه

 لب هش رعت د نالوا هلا ٹاس اد هدعط:م معو قالطا دج هفی رعب قلبم

 ۴ صا دحو طسوا دح هن روز كنارکو یرغص هدسایف باب و قالطا

 كو اریصح دکلب ردیسنا هات ندی وغل یاشعم ےک قالط!رکادحو

rae tla jp hr 
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 فلا ییقامو هیت هابیرخآ هک هلکر ره (هعسان *هدباف) یک كشلکو
 و یورواپ و یاپ النم ردراج فذح ناب لوا لوا ننواو وخاب 1
 ههو هام الاه ر دز اج فذحم قلا لوا هینا وا فا هدنلفام نامه ی 9 ۲

 لا عضلاو حلا و ه رک اے ءاخ هذسرافا ( ەزت هیدن او ) یک هرو هارو

 نتساوخ الم رولب زا فنار هدعب وارب نوعا تمالع هدندعب هسزونلوا

 هدعب واور هسزونل وا هلاما ایست او ننن نچ رنو زمایشپ

 كناخهدیسراف (لسدن)ی کح د وخو لدوخ ال رود زا مت ءابزب

 جر < یععارشو حوت 4 :یور السقف ردا ها ید هدف یر ۰

 ندصوص هب هرات قتجماز ۶ روب هدنرع تمالعنالوا هد هه, ارگ ااف

 تكطاملإ نالوا لمس هدزاشدا بولۋا ےہ رع لالا( شع ھر داخ هم

 تلا نکن تولن زا هدننرومص هه زا هرم : کرک ۱ فتساوا فا هدزرخآ

 هس ؛ ره ظاف) نالوا عفاو هدنروص و تشد ای 7 یسدعو یدو لعاالتمزوت وا

 ةشزولب زی ددس هک دق تزوصرکا هاسنآوا ار هتسا ور: گهر رو هنسزاف ءاشفار

 هد هسشلوا هد تاعر هنلصا اده عم رونقوا هبا ئ لام اک لات یزد

 قلا هبوبییضاح و ةوا فلا هيرو زا هدنتر ون۹ اک A هدف ن

 هسرلب دزونووا ۲ فلا او رزان هراز فلا سران E ب یزاک هنر 1

 ۱ تا( زیشع هات "هدر او ) زنوخ او ژونهواولرد یا زان هدر امت تا

 فیض ىزک | هدقرتلو الایعتجا هیزا انا نل هبا نک نالوا ردص ء هليا

 حرش ج يدون( تب )رعاش رونو اتان یر هدژنور دف در

 هکلیا۴ر اکید سولو م ی اجھو قلح قطعا ناهد ناو تا ۳

 فرانک ور دنکس ۷۷ ا :)رعاشردزت اج یزد ینا ا هاقلطم

 مولع( اب این رزانواار اب قید اد تی فح نوطالف# هلاکت 1 ۳

 دلا تیتر هدنکنهرف موحرم یروعش همدقمز یک هدلقموپ هکنوساوا
 مال نات هعشب ندنروصق تودبا ارت یدناوف و دعاوق دن رک | ق

 شب ! وشت تجوع هیات هد و باک رارلللخو طبخ یجدهذ] ها کی الرا

 زیشف ریدق)ا كلملا هننادمص 3 امافیدلنا لول هروما نالقانارطضاو

 عارفا هبلاق ن )سخن اراتخا یه رط حعنو م تن انكم ا شهره مو

 و هو قیفوتلا هلان مدلیا عا تاو ماجها دزو ندا ترک

 رب زمان هکنوسلوا مولعم )ركضت دو (دیهت) فر منو لو مث
 ما کم
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 هرزوا ریدفتو راد فرح اک | هجلوا عفاو لیدنو رعت هد ظل نالوا
 . ردلو ف .دهو جدد یدیا مکلیس یک ماد الم هسردبافب رو ے4 لقانرک |

 .ردیسراف ییصا هکنوچ یکدنب هلیسالشم هسردیا فیرخسان ماوعرک او
 ولید تلف همال ون ازم هجکاوا لقن هکرتناسلیدبا دن هننسهلبا نوا

 ادب اطجنو نکرم ههنا کابل کم هجرردقت وب ردط)۶

 ما طخو طیب لهح هسز اب یه هدر وصوب ۹۷ ینکیدلبا طلعک او
 "اردنغالب هنردیا لامعتسا یطاع هدنروص و هسرواب یهصدر کا اوردعا

 دو هشمطلغ ند ةه صذ تفل میکهثنردنحاصفةسردیا ام دبا 4 کاو

 ۲ :هطاحاردراو جد لیصمعت زارب هدمآعموب ردوا چد للم كنمالک لوا ۱

 نثر عناسل (هسداس ؟هدیاف )نوسا ع وحرءرجیش یدهاشندیادارم

 :هدیسراف یک د نو ردو فک الث» هساوا ددشم هدب رع طا ن نالوا لوقنم

 ندهدنناب س رعد ( هعواس هدر اف )ظعح افر دز : اچ لامعتسا لا اف ەد کرو

 ىوراجوتبۈراجالدمۇنلوا لادبا هی یهاک یب ارع ءاب هکنوساوا مولعم)
 ءاب) هههاک یک لیفو لیپ و ملافو ریل النمروئلوا نا دنا هیات هیسرافءاپ یک
 ونک وتیا و قوس و قدم و هدایالنم رونلوا لادبا هوس رع ؛هدجوم

 تفنو ههابطو هضابتو وطو وهنا مروناوا لادنا هر اه اطر قوا

 كنح و نیصو نیحالدم زوناوا لادا هر هو راص سر اف ئ یک طعو

 یک بوراشو بوراح الثع روئلوا لادىا هد هه نیش هم اک یک کو

 دهه که مجه نیش یک دروج الو دروزال الذم رونلوا لادیا رج هرات یازآ

 هوس  رضفاک یک تاتو كيو عجن : و هشفن الغمر واو الا دنا هب هل 2 نیس

 غا بک نابقو ناک و قدادو كاد الة زوناوا لادتا هک ءات یهاک

 ۱ ؟راجرفو راکرب و رهوجو رهوک ال رونلوا لاذبا هیچ هیسراف تاک یک
 هبجهرءاهیکح انجو » هاکک الغم زوئلوا لادنا هر هلم? ءاج ام ین ءاه

 هذاف یهاکو یک ج بابو حس تفاوت لایا هیج یهاک

 طةف بی نعن دچک (هعاخ) یکی مرو همرو ادو هلډ النمروتلوا لادبا
 ئدلرا حوتفمبپ رعنلا دوب ۳۳ هع سپ الدم ولو هلی هکرح لای
 د رعءاب هلج زاردزاو E HET جاقرپ , هد دسراف تدا( هنيا ة دن اف )

 هدننایم اف هليا ه يسراف ءاپ یخدمه یکروکو رک وواو بات الذم هدنندب واو هلی

 كنك اللم هدننابم هیسراف فاکس ایده  دیفسو دیس مپ اش
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 یک یز دلو هد رع می هتن ردان م یا نالواهدلءغو تناداردبازعا نالوا
 | "التمهلوا هنعسر راهی تاکید ؟ اتوا ۳۹ .سزاف ظافلا ( هينا دن 9

 فوصومو فا ضم هک کم ودەلب وت ید لامعتحالایو یکه جو کو هاب

 لامعتسالابو هنکاس عضولابهب رع ظافلارک اعاف قساک لوا هبل غ قق

 ] هدادز دوخا یکی ( هتان 5تا شرم د ىلع نعال اکر د هين ہهو هب رو

 دوخانزولوا هیانعحر یسکیاهدسرفو ت ر عال ذم ظ تار نالوا لشه

 قفتماکوپ یکن و اصوناک الثهرولوا هلا لقنسع عضو هدنرب رهالوا )زالوا ۱

 رکا هدتروص ه رولو اهلپا لفن هزخآ ندنربدوخ اب زارد هتتسلا شهوت ال 1

 | مجلو حالطصاو لط ص اکو یک ال هالنهسرونلوا لقت هرخآ ندپ رع

 رازبدس رعنو برعکوب یک جلال ندر انکا ورد
 ل ےہ كیغارب ز یک رم النم رولوا هلبالقتسم عضوهدنرب رهانیخد

 هنسانعمرا عب لجر هدزسرازن رس اعم یس هویمكتحاغ لاو سمهدب رع درب

 رولوا هلیالمن هرحآ ندب ا هتسا الا رشا اتضدا اکو هتشا

 ۱ كنېسراف لجرربیکدی هس النم هسرونلوا لقنهرخآ ندر عزک ايد هیدن ۱

 یکن واق الثد هسرولرا لفنەب رع نادب رمغرک او رارید عج لاک جا

 ۱ کیا (هع؛ار *دیاف ) ) رارید برعم اضیا هداک هب ردیعسا كني رب ناب "ارق هک

 سفر فدوخا رولوا هلا قرفاب ظا نالوا, لیعتسم هد :هداب ز دوخاب ه هلی اس

 | هکنوحیکشموكسم الدمرولوا هد خفا طقفان لوا یک لاله ینان رولو
 اإ ردیسراف هلا هیچ نينو یم كو۳ وزد نیغ هان | هل نیش رشک و ۷

 واو ردس رج ساب 9 ری نیک ات نیو نت و یک

 دوخاافن آِتفرعاک کد درم رلنسرولوا هدانعم ود دوخ اردا هل

 يهو هدف هدوخاب ی کس راپ و سراف الثم رولوا ةدظطخ و هد

 مد لاما هنسانعم هر طم ه دس رافهلبا لاما ارب ز یک دال هسرولوهدانس
aهرولوا هدانععیه دین یو نور غو  

 هلی سرو اور درضاحر ما ندلک !هدیب رعزس هږم راو ار زیکل وکو لک
iهدنحو اه دانعمو هدطحو هدأ دوخا هدانا رنک اب قیا داخ  

 | زمسهلاماو زس هیعهرواو دینرع ارب زیکناوخو ناخالذم مسرولواندر

 ۲ ندجدل ندناوخ هلی هلاماو يتسواو هدف هنسا عد ه یار نان راک ۱

 جم بل ندا تارت اخ ا چ :ساتعدوقوارولوا ای

ON: 
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 فالبو تنکی ۴# رش زو زردنا ن نانادک :(هعطف ) یدعس جم اضناو
 "۷ ناهامو .دننان اتفآ یب وکو *تدابعرفزا ینارون نانچ ٭ ناهاشداننوجرب
 دوخاب ادا کا اغ یو جاور یدهلیبم> يزرسو تکرح6 باوج
 هدنرخ هبف را دلو !ندنلسةابض نا ی فو دان ید هلا یراب روند دن
 .ریعهرءاه هلو | قادیان ونو فا ا نالوا مت مالاع هب هک نالوا هر ءاه
 دیس ربدقنول نی یک. ناکجا او>و ناک دش الثم رووا لادیا هب هیسزاف فاک

 ۱ وا حال یلظملاه نالوا جم تمالع ن دبهرولوا نخ یر
 اھ هر گو اھ ويم ال ثمرونلوا اافتک | هلک اقام تونلوا یت هکر ءاه

 رک !(نورشعو هان هدغاق )زد ظاغ قمزاب ییهرعسر ءاه هدنرودضوب هنی
 یعمرب برق اکاو لوخغمممسازهلپا هدای ن هر هاهریاهشپ رخا اریانا
 ہنی رانعمینیصاو خرازی یک هزیواو هربمآو هار الثم رازی هداغا
 اذیسراف قوا ناف ردهدنانب هیسراف دعاوق هنر مارکت )تیم
 یزد كف بم لوا رولو اره طال چ وا الانلوا هرهاطا هثنث بارعا
 ای ؟ یییادلوا رورحم :یرخآ اویل فام هدیبرع مک هتن زولوارورح
 is رولوا هند ربع و سوت یا اؤ : نکلیک نم ناج

 نو د اح ادم و رولوا حوتعم یرخآیافاضم هلا رعنا اواقاصم هل ص نرم

 انس :لاح الهم قولوا دور 2 ید یر آ لو وصو» («یناب ) یکعاجو تناحو

 قوص وم زخاو اسم رخآ هدنروض یکیا وبا نک یخ خرزسخرو
 هدنرونصیرب رههضزراوا یرپ هک اماف رولو ایر اف: همر ءاعوا دم فورج
 ءاهو هدر ءاي ندهظیتب ةت ءات یرلناتب رد راو ماکحا هقشد؛هقشد
 ۱ مع قو طعم ( ات )ادا عجراف یدک هدنراتخم هیعهز ءاه ندهطیسب
 هدنروصوت رک دقوش ۸ تسلا عدد ل ااف یرچ 3 رک !زواوا عوفر رخ

 ۱ :اع فو طعهرکاو هلو! نو تزور نمر کم زادوا نکارولب زا فظو او
 لیست مکتنراردب مو مم یوازی زاكا ها هیعهرماهدوخابدءیرخیرخآ

 مزی چت هزمهو روشکم تاطنخ *نمه لاوس )یدک هد هطياسب واو
 وک هنر ضخ وید رلوارهاظ ٌتارغا هقادعام ندلع خوا هجر داول رولا

 | ملم دعا و عاروک نمره الا زدننکعولرود خاقرب تاو رولو

 کر اتاەبەدناوداو لاهفا هکنوحرداکد هزوکهناداو هلهذردهلتیشت همس ایت

  روضح ادا یک مادو مدرک اعفا لاثم افنآیمناک ت اودا لام ژولوارهاط

 ۱ نالوا
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E 7 1تلآ نا (نشع ةا عاقل 71 را لک ولو  

 تاآ الث هلو! فاضء طفل تلآ 1 هکر د هاکرب تلآمما هکنوچ ندهدننان
 هرمءاش هکنوحردهدنناس عون ءا و ه نهءانب (نازنفف. هذعاق) یک

 راکم الغم لوا بکر هل ظر ندا هدافاع ونو هرم کرد هلگر څ ین ءا

 رد ةا مس ۱ "(نو هشعو ندا هدعاف )ی ۲,نایسذاد نروکر کادو :نایشا د

 HEN یکه اوبد ke هلوا قحنال تفل هح هت رخآ هکر دهدنن 5

 غجج (نورشعو ؟دجنات دعا ,) یک كفنصء الی وا قحا د رع

 لوا هشنلوا داع قعلف عج هک میسارپ دکنوس رک داخل یا ورا

 ده بقا اد نخ آ هترولوا حوار یا رک ازالوا دوخاب زولوا حاول

 سا لوا هکر دق وش یک ناغ رمو نانزو:نادیع اڈہ رل دروتک, تونو

 ندعج فلا هساوا كم ءأ٫ د دوحاب ده وأو دوخان كم فلا هکدوب اب یرح ۲

 یکنایمداو ناب وز و نایاشآ الثمراردیا هدا ز هحوتفم ةت هاب زن مدقا

Eهدد نانفدآون نا اوتسر نیستم ءاب هدنراتروص دم ءاب و دمو از  

 دادی یدو اغ ید جد هجرب دعن ول هسزالوا جور یذ رک او )ردز اج

 هسرلوااضهنا یدو ددجت :یذواغن یذرکاو زالوادوخاب رولوااضهنا فا

 التشم راز روتک اه ظفار هم یا كسا لوا ەسزۈلوا فرص دماج یھ

 هسزولوااضعتنایداب و دن یزاب وان یذرک اویکاهنلسفادو اهنعآو

 ناکویمو اهتخردو نانشخرد ا ید اثم ر د ر ا تروص کیا هد رلذوپ

 یکاهیشو اهزور و نابشو نازو راضهنا یذو ددجت یزلانمیک اهویمو
mite:یدیاولهلعمح وید نانتو ناناج هلیبس>یرافدلو حور  

 یاهفیت ناب (تیب) یاشاهناج لام زاش ملف عج وید اهدو اناج اذه مع
 نع شوخ ( تدب ) ی دنت ل اکانت لام رکینش اچ اناجناجردهدشرسو ا

 یادع اهن ادب یوربم شوخ# تک لععو سس نوح نامارخ کر

 هدیروص ور دی دنا وان ید هوا نږ نل دیو ارج اواضعا نو ناجباوج *# تناج

 یک اهمنچو ناعشچو اهرسو نارمم ال رولوا ز اج هچو یک هدر را
 و نازنشزا مزی رک (تش )عاش شی امج وی داهزتشنکی اتیوریدوش لاو
 مو متن دبداشباوج»# نماز سام اهزش تو هرج هک 3 اخ رح رهپ ا

 1 ناباتت  هدنرلمج هاموباتفآ لاوس )یک یتیدلوا داشناراره هدنعج رازه

 | دد یذ هنو دی هنو ا ید ه اذه مس یددوار ربع ويد داما
NK Kot EK ال ای ی BY. REN جد da 
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 بفصو راب رهعب یک بامرکو باشوخ اله رده و هنپ لیصفت هسناوا
 رخ او دفن یدیا داش بآ ییصایک پاداش الشم زاد افا نوسانعم ییکر

 رک, هدابنتروص ربخ او عیفت یتدیهیدلوا,لو) ای اک نعم یی داوا و

 حس ده تچ تسمن
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 یه هې پنا وپ هره هدفوصوم نوین رکن وسلی داف یب ۍېکرښصو
 ٹانوج الثم ر ولن دم ف رح جد یدنکو بون وا لسمن هتفص رخا
 ماوعلا نیب هکردق هن ق مزا لص ةن یرایبیکر فصووبا هیبنت)يکباداشو
 لصتم هږرالګ نالوا نکم ل صو هدنناپم نایشذم یایدا هک اماق هد هنسیارهشا

 ضجاییکرن فصو هه اک ( لییذت) .ظفح اف ردررقمللصاو رج سا قمزاب[
 ظمأ ۲ ندوبک ستاودا هنلوا ردصممسا نالوا هرزوا یس هخرضر مس صاح

 ه یا و زچب«دنروصوت یک,سانشانو نادات الثم رولوا نلصاح هلبا لاغدا

 رصد مس( شع ةءدار هدعاق)ارول واز اج هددیذد فذح لعاف سا ۱

 دواب یمام اضح لوا ردهرزوا عون ترد ردصءمنا.هگنوچ رد هدشناب |
 نیک لوا یر كنضفل راک دروزب لوا ,لاثم رواوا هیزوا یرا.فیصراحرما ۱

 لی ةام,هنی رهلآرسضاحریها:ینانز یک یوا وز كن زن راک زرقا ینأت لام

 هدنیرت یک دو رپ و شنا دال ردە درپم داق یخ الاه نرش روسکم
 جرج | نضام یه اک ت لات )یک شد الیسب و شاپ ادم ژدهب رام ه؛دعاموت خد |

 (رمشغ هسماخددع اه )یک یک دنب ویدرمالثمزولوا هلیقوط هی زدصم هیت از هنب رخآ دماجمسا باد ا یر اتفرو راتفکالثمرولوا هلیق ا ارو فلاب
 .یظفار هنیرجآ رکورد و لیضغت منا هکنوچتردهدنناب لیضفتمسا |

 تغ( نی ةسداس*دعاق) یک رت هدنناادو تھک ورتب الث لوایح ال

 هلیقاطا فلارب هدب رخآرضاحازعا ههبشم تفصض هکنوج ندهدنناب هنهشخ ر
 .هدلعاف عسا هغااس هدنروصو راردبا قال اید ونرپ ی کاپ وان داش ەرول اوا ۲

 تونم مسا( شع .هعب اس هدغاق )یک نادنحالثمرداکد دعب یسلوا

 .نامز مسا هکنوح رد هدننابب ناکع مساو نامز هما( رشع هتان هدعاو)
 4 .هاک ارحالنم هلوا حال ناتس دوخابهاک هت رخ هک رد هلکرپ ناکم ماو

 فولوا حال هب هلکر خآراز ذل هههاکیک ناتسزو ناتسلکو اکر هو

 مس

 | الدم هلوا قحالیسیزپ ندنراظهلراب دوا رو دوخاپ راو دوخای,كاث دوخاب |
 :یکرایشوهو زو هش و راوهرو دنه دوسو لانحرفو یناتسلاو یزارش |



۳ 

 . ناساو لاه سا بیک لا تیحنم لوا تروس هک اماف هد بیا سقاو

 نالواهلفذح طعف ید ینا )ارشک ح لیلا ق اك عف هتاف لفن افاد کتو
 ضرب دا"هنسانعم وضیخد ناق یاد ناو نوخ یصا لیکبانوخ ۱

 هاو ا بالوخ ابونا فذ هعطنالواواوآ :تتفالعو انشا یو نالوا
 توینهرفتا دوتا هم شا وا هند زهر هل ` ىل يەم نسانعدوص واناق

 یدمهردتسن تاداو هشم تفض تادا نل ءول دکر هر ردن ساعه

 هد هلن نک ك هرب ەرزۆا هیعسر ءاه ۷۳ هکنوخ ) ی ؟روالد هد

 هل کر هره نالوا فیض وت 7 تملا اتىم ەدى الا یدناروالد

 یی ثلا دیر هدنن الا بولوای کر فصو هم و قزاج

 نادفوص وف رخ و مدقن هرزو !فوضو ەد زالوا لبا ماد ھت هو یذحرم

 یتا که شاب تواقش )ا: زولوا !للصاع هلهذح ی هرسک یف صوت تمالع

 ریخأتلاو ءدبلادعق هنسانعم توافش نالوا ەش نەي اا ٿ توامش 4 هد

 هش دنا تا الض همد ندنو یدل وا كعد ولتفص توافش فقذطاو

 : هش دنا یرالصا کزن )ردنتاسفوا ید لاشاو مش هاتسو ناف ۱

 نالوا ساب و هفدنانالوا تاالنض نمد دنا ادع مو رت زما دو تاالبص

 : تلالط یزرلا او رخ أتلاو عدعتلا دع و 3 . رلانعم مج نالوا ها سو كتا

 ىنا فا ئم هک یداوا كعد وا زو ۵ زاقو ولكنا شا و وا دش دنا

 الشم رووا هد زر E5 هزبنکنالوا تواضا تمالعو مدت هرزوا.فاض#

 | هنساتعم یس اغ تاق یدنا تداعس منا لا ی مک باخت تداعس

 | قش: ندو یدلوا هتشاتعم هناغ ول اس فاذنطاو ریخ آتناو غعدعشا دعب

 یوا تد كن ههطو یعکیا یزکد ناس مکس ردندل فو چد هاشنهش

 دقت هززوآ یاصم یا فاضم 5 )نلاعت هللا ءاش نا واک هد دحر

 ییکب الکلھم رولوا نوا یب ءار رھا کا درعا هدافا نک ر فصو زانررھ
 لک لاح هم ردانعم کسا نساهم زن لاو مدتادعف یدبلبآیصا

 هذافا یک کصو هلرك دقت یا تاضم داش ز )امنا قاساک زدکعدیوص

 تو لوش الا رولوا نک اس یرخآكفاضم لاح رپ« نوتا لوک توس

 یم هک كن هزه هوا هح وفم زمه هدناوافاضرک هکر ولوا حوتفع
 بالک الثم رالرق دم فرح حد ی ءرمهو تونو لفن هل فاضمر

 .عدفنو رخت فوصومو تفص یاده )كءفتب ناف هظفحاف یک + بالپسو

1 
 و



 ٍ ما

 نادنخ الثهرواو | یسهفرص ها رم هسرونلو |هدا ز ؛یجدنونرب ۾ هرکضندٌه)ا ون

 یر (رشع با ددعاق)یدرک هد هطبنب فلین میت یک اقا رخو

 ( نور هدعب فلار هب زخآ یر اخ زما دردن ءلوا ی هد ءزف یدعت»

 هدان زا هتک اسنونزب هدعل هح وتفم لادرب هدعب هبدم یھ ا هرغبهروسکم

 ید ذم زدصم هسد ندبن اناد نکا ناد یزدان را نتسذادالفم لر ذا

 م دع ةثلات هدعاق) هلا شاق هرس ام ى خاك العتمو یعاعرولوا

 ندو لسنک لیدرتاو رییغتنا دعب هک ب کو رب ره ردهدئنابم ی کرت فصو

 ییانعم توسما دوخ اب ههنشءهفضدوخ اب لوعءمسادوخاب لعافمسا

 4 ی تان او هان ظذ اناعا هکنوح) رارید ییکرت فصو اک | ناۋا مهف
 رخونو زخوم نالوا متهم یه نزار ئر اف نا ژردلکدیراوتم وزوتس
 یاب ویدا كرلنوبههلو ایوذنالواروکذ هح دوخ دنا مدمن الو

 هند هلن تقی e دوخ اب رولوا اف طة هک و اب هکنوح رواوا هنس کیا

 لسا رک بالک ال ه-زولو فە ظعف نعاب رکا دوا اوادفد ی دیدناز

 الک نیعفیدئاوا عدقت دم فاصم نوا رفت قوا دلفاضا ییدبا لکبآ

 و دراکلدبتم رفت هیانعم هللا رتخ تو دقت كعد وص لک یافتن, ربدعملا

 ۰ و راربد ی کر فصو اک ہد دوق حال ظص ا هسزولو" o نالا عم نیت

 و ددرنالوا هدتنابم قذحو مدت نالوارتعد هز کرا تضو هکل الک

 ۲ مه دوخاد ر وا هافذح ططعفدوخ اب روو ب دش لوقا . دکنوح )ردیولخ

 یک نادنتععالعم نالوا هلزارخدت طة عد لوا رولوا ےل: احدن هو یز

 8 هدناصاناریعسالتم دز بیر روا ار ا سا ەكنۈج

 روو مدت دعق هنس اتع لب روس ی دبا ن ےس
 یزدلعافمساتادا هدیکرت ئ ظذل هکتو )زد ساتم لع اعمسا عزان
 ۴ هدنوب قاهعلو الو ون ردندلنف ه جدیاهرغمرک یءدنلوا هح اد

 الجنا یک موخ ضیروعش الثف هدنتقاندا ضعب لاو )راقوب تد > ردراو

 ع عرقللا ذعف هر زوا سم ءةص لعاف ما یدیا نس هدتناد هد الا نادا

 | هر ید فآ مه هدنروسوب یذلوا نادنم-شذ طاو فيلا رخ اار
 الهام هکلب رخ اراتعا دتر و باو ) روا لاعبو روداو تذخ

 كوا راضبا تات راورانتعالا یودزالندا تا جا دقیفلسا ن ركل ردزخ

 دفا هکر دق هن ید رط تناددا نعهب ول هتشذا هک زد اتش هرو امور هراتخ الا

 سقاو



e 

 هناوا ین عادا ه اکو یک وک ناد و ناد: وک الام راردیا لص احیا

 عراضمیتظفلرک دیابیه اکو ردردان نکآیک د نکی وک الثهرواراهدایز یظن 1
 باغ یی لعف (هعب است )ی کد درک مال لا او دا هلو ۱

 دوو | لصاج هلی داب زهحوتن مر هناوار روک متد اغحا هکنوخردهدن نام

 هما هجون هم نوت ره اکو یکن ادم هک داب ووک ناو نا یم وکو د انکم دناد مد ذم

 هذعاد هنعاق یک دنا دن هک د یاب ووک نا دنو نادنوکو د انکو دندن الثمرولو الصاج ¬

 یلبفامو فذح یادندعراضفرضاح دعا هکنوچب (رد هدناس , رتضاحرما ۰

 بحت لمف ( بع لعف *دعاق )یک ناد یو ناب رواوالعاح هلباناکس

 ادم هلو انادوخا انآ دوخاب پچ هجدوخاب یهر هد کر چ فاش

 ( هبات هدعاق ۱ یک هتتساداباو هدننادابآو نسدادبگهحو ترسدادیهز

 اهو هنک اس نوئرب لوا ندنلاد ع راضم لعافحم ۱ ردهدننابب لعاهمسا

 ) رش اع هبعاق یک هند و هدننا دالفم روآوا لصا هلام د ان دیهرءاه

 هلباهداب ز هیعصر عاهرة د یخ یضام لو لوما ردهدننایپ لوعفعرم

 یضام :یسهفیص لوح مسا ییهاک هداف )یک هدیمدو هتسیذ اد الثم رولو الص
 ارپ رکی دوس لضاف وددرولک هنسانعم لوعء»مسا یس هخیصی Bars و ۱

 نالوا هرزوایس هفیص لوعفءممسا هکمردیا مهد هلی وشرقف هک اماق)یدالبآ

 هود شنا درک کیا هتسانعم یدلبادرکالفم هوا هد ز مظفر هدیضاب

 هدقدنلوا لاخر دا هح زوم ءا هنلءاوا تاعتسه و زداصت ( هک ( هنلوا ریس ۳

 رلنلوا قشم ندعراضم نا هک الا زولوا نوا ما نی هدبب 5

 دنادن و تیلدادب و ندا در الشم روا وا نعاخ هلابعتسا او لاحوا

 هد هب ول مق تل هروک ذم هح وم ءا یدمه یک اثماو نایمو هدننادیو 1

 هب هدجح وعءاب دوخا .دیمدوخاب 7 ور iB لاروزا هروب

 هقرح واردهب ره هد هب دتبغآ کاب افرول واو چ ماھ یا هدنروسجوب هلو .نزاعب

 یدک هدشناب هط هط.بند ءا سد رولوا روسکم: ناو .نوساوا هسرولوا نراتم

 اب )زالوادباز نا کا :رولوا لخا اد یظعای ەن اوا تاتتن میده مچر

 ناب هزولوادیفم يانم هراکح ی هیضام لاح هتک و الخاد ةت

 هبداحات دعاق ) یدک هد هبکس ه داو داوبدرواوا صاخ هلا هسا هوا ن

 دوخ لعافس ااا نک ایفا) ونفم بقای رخ آر ضاحب یه (رش ۶
 ۱ ورا یاصتفا ایوب نیا یک ان و انادالد» ۵: دوو مه ره تش
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 باف هیاهیهاک لرید دیارآ هدنعراضم نتسارالثن روناوا بلق هپ هحونغم
 زونلوا باق هبار هسب همج نیش رک او زاریددهح «دنعراضم نتج الثمروناوا

 3 رولو ا بلق هب هدحو» هاب هسیذاافرک او ولوو نرو

 دودنتلا ۲:9 el E هدعراض موب ( هلیک 7 زد دبات هدنعراصم نفاب

 هدنردخآهدنربغ كن اغ درفم كعراض جا رد یکی نام هوت لیفت

 طنادالفغردناان جا قرص نالوا هدیطام توداى لاد نالوا عقاو

 اردقو ی ام الذاوش نالو اه دعراض مو ( هبننت )یکم :ادغاددناد یناددنناد

 ناتساک یدوسلضاف نکل نوتلوا ناب رخ یدک لات هلن ءاش نا
 ردقتشم ندیاب ر دص میس هل هسیاراو جراضهردفنرههکرزویب هدنحرش |

 ندا: نردظافل ندنسآ قافتش هیاززخ ام ہک اھا رربد دنآ هدنعزاضم ندمآ ال |

 هدنروص ول باوج )رواواهوکهن هس رمل وب یسنئاب لا دردضم لاوس )رد کد

 یسلوا دوج وه یاب لا درد صم لع فلاب رونلو ار دقتو ضرفیناب "لا دردنص هرب
 ندقوب یلیقتسم ؛یصاهنکیا ندنناب لیفت یسفت هد ی میک تن ( ردلکد مزال

 كنيدوسلطافییصاج)یب ؟یرلکدتب ازبدفتو ضرفقفاومیضامرپ هنب نکل
 لاعت هل اءاشنا ردهلازا و عفدیذوذش ندهنسراف تالشتسدیدا سه نادنزول

 لوهعهءبار ؟هدعاه) ةح افرولو اقوحیسیلکعفن كيكو هل رسول

 لوهفممسا كن هلکناثلو ادا رخ یسخلق لو هج هکنودلوا مولعم ( ردهدننابب
 یلظعانانلا ندنباب ندش نعد راردیا من مط یظفلرب ندتناب نادشاکاهدعن تونلا

 2258ق لر رضا قىل اد ليس زا دا یه عفت لو

 ؟ع قیر » نکا هم لق لرم اد زام نتبناددوخاب راربددش ق

 ولو لاح ین( رد هدا : لابغتسا ید لعفو و لاح ىد لعف هسماخ * داع او )اذه

 هدلاعفالئاوا !هدنروص وب ژررونک هح وتفعن و هنر هناوا عراضمنو وا لابقتسا ۱

 ند هدلاح ن هکردفوش :رواوا هبلغنم هب هبت ءاب تافلانالؤا
 ین د دیک تر ؟اویکدیام را یمن و دناهراشو دنادیغو دیادن الغم رد مزال ی ]خذا 8

 ا :دنآ | شالمتزار دیا لاخ.دا هی [رنهظ ار هنلوا دسرونلو دانم لابعتساو لاح

 الکنوح (زد هدنناس بد :اغرمالعفاەسداس ةدعاق )یک دنادن هادی دی آهو دنا دی ۱

 لاد هعهاک زولوا هلان ایف قزف يا زذع راضءل !دق نیا تاغ رها

 یف هنابن قبس اکرلردیاهدایز فلاب نوعاتمالع هب اغرعالوا ندعراضء

 اه هدایزوک طفل رپ هني رخا دوج اب هناو ارضاحرحا یهاکو طلا فلالا
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 WARE تا ب تل هجطق ید نوا همجم (نیشلاثم )رولک6دنسماخ 43

 لاوس )یک ناف کم دنس داس ترب كن هعطق یمن نکس نوا( اف لاثم )یک :
 رانا پاوج )یکن دما الث ردلکد هرزواهروک ذه دعاوق هکر اوراد ضم ضو
 یضام هیات *هدعاق) رونلوا نا هدرال ع یدک یلاعت هبلاءاشنا دات

 ناکسا هیقوفءابدوخ ان لا د بونلو وا فذح نون ندنر خار زام مرکا(رتهدناپ

 یک تاد نادنطخل ند ادرلترولوال |لصاحبناغد رفهیضاملعف هاو

 بو دیا ةدارز نک اس لادزب هور نکس نون هت زخآ بااغ درفم ںک او

 | رکاو یک زنند الهروب این قان مچ رول حوتعم یرخآهدنروس :
 زوسکم ی رخ ا هدترونصوب بوروتک هنک اس هیت ءاد رب هن زخآ تااغدرف ۱

 م هني رخآدرفمینصامرک اوك یاد لمم نولوالص اج باغ ورغم رول
 یکم نښو! دالذمرواوا هدچو نلکتم هس زار دبا حوتغمییلبف ام بو دباهدانز نکا ۱

 ۱ یضامرخآ هدنروصوب بو دیا هدان ز منت ءا: رب لوا ن ند هرو نعمم زکاو

 دیباف الکل دمحم ی میاد ولو لس اضربغلاعم ملكت رو! وارو:
 یخ د هر دقو قرف كنعچ هلا هینش هکنوچزالوا هداب ز ندرتل اه طب حیض
 ید هردق ون یر غص موسا هه سد ی 1 رعردو وب قزف نو :وهاهلبارک دم

 ( ردهدنناس عراضمهدعاق)زنغ> فردلک»هدبز ندهفینص يلا !عراش ۲

 طاعسا نون ندردصم ادا هکنوخ ردر دردصم یافتن ندا اعزام

 ودیا ابا هرزوا نلا همنا نلادرکاو بودنا باق هلاد اسیا یارک! توایآ
 هکلب زام و اافتک الناب ةجرذقوب نکلراردا ح وتفمیلرقام تالار اخه
 هیت ءاب هسرولوا قشم ندان لا در دیط 'یدعا سف ندجلاتح ول ۱

 قتشمندرهلا *لادرک اور ددرو اپ هدنعرانضمندب روان الثمر ولو ی ی 1

 یادرک او رار د دنس هدنعراضم نداتس الثم روتلوا فذح یدال ها 1

 لرد درس هدنعراّصم ندربس الثمر ردیا اما هک یی از هيا تشنها ر

 نذدناف الت زا رذنا ابا اغوتفم ید نون هسی ا|قتشم نديون 'لادرکاو

 بو دیا فذح یواو هسیا قشم ندی واو ؛لادرکاو اربد دنام هدّرعراضم
 زرد ديالا هدنعراضم ندولآ الثراررونک هچوتغم هت ءاب و فلارب هسپ
 هروح وّتفم ههچمیاز هوا هوچءاخ رکا یلیفام هنا ق حتی ندارد کاو

 | نیس هلا نیس زک او رارید دزادنا هدنعراضم نئخادنا الثم روئاوا لادب ۱

 م اک ءان یهاکو ر ږددنا د هدندنراصم نتس اد الثمر ونو زا ره 1

 دا 8
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 ۱ رانو نوا یاکتم میم نوما بطاح هبقوف ءاتنوشابث اغ موج نیش هلصم

 منو دزده ب اغ یو ( هلصنف تارصم) یذ هده طسز ناو
 2 : اوترو لک دنر شع یداح تاب کل هع طق یععلا قرقمکدناشیا

 مدت هعطفرلنو مکه نن هنا ام یعجج نری هدحو لکن ام عج نوا
 مووی و هنهطق یک من نوا تیرق نر ترانسا ءا سا )رت اف روال
 ات تیب کن هستن ع طو میک هشنوصا دیعبنآ .نانیاو اهتیا یی مپ دولک
 که دیرمشع یداح تد كز هع طق ینا قرق میکهتناهدآرنان | یچیزولک

 ادرج کن تو لقاعربضع انوا لقا سکمآ | (تالوصومزاع-آ

 ؟تاتندادرفم دکوا عج aT ارولک هدنلوا تا كنف ۰ یگزوُعط یرکب

 ولو اخه اعر دبی اب یساف قاقتش دعاوق ثلادرط ةَ مج ۱
 ۳ ذالنخ اوبدیمریص+ دوخ یمیضام لعننالوا لصا مدقاقتشا هد رع |

 ۱ | ضعب ,یدند یتضام لعفرلرضعب نالوا ید هد, .سزاو تللنکی کی تیداوا

 ايران ىكى دو عدقتو جرت هد رع نلواردص ءنکل یدیدردصم

 دور دردص لوس مدیا نایتخارقف ضلوا رذضم باتبللادارطا حد |
 :دتلاصا قاقتشا هدندنع نیمه باوخرواوا قاعتشا نام دوکه یدک

 ۵ ج دارد ص هردهعوب هشوترهن قق در ظن یک اردلکد فور زکر اعا

 ا ةخهدقافتشاردصمیتدمه ردنایسلا ن نت قیغ یزا چدن هدناساره ۱

 رهادیسزافهکًافاف)ذکسم قدا لم ىلع نالاکردراو ارسندیام
 )لک دیاخنهیکافر > نالو | مدمن دن و و رولو ان کاست ویر خآ لرد

 ر لنالوا ةغطقابلاثم رولوا هحوتفم ٌيفوفءاتدوخاب رولوا هحوتفملادب
 کا تیم + فرق فلالاثم هنسانعم قعاتنا یا کندی روابکهدنتفن

 WE نک درو رمتسنارلاتم ةنسانعم قلا کن دات دیتا

 رک یک ن دنام کهدنساخ تسكن هعطق یمنکیا ن نو لاتس هتساعم
 وب یکن دولا یک هدنسداس تان زنا هعطقواو لاش هنسانعف

 رحر : ندنرافرح (فشسخ )مدقم نداتهسزولوا هرقوف ءاترک او هتسانعه [

 که دنشب یر کس كن ههذیق یتا رک هوجءاخ لاثعزدمزال نکس
 ۱ ورکی یس هدحو ۰ ده یطاخ روکش نیس لات نیک

 ا 5 مکن یک ناسارا ید ھر ولک هدننااب تات لدسق نوفل

 3 لندع طق ى درد ىلا مکه نیک اس قادمه رول دنسهاخ تب كانط
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 هدنروص یکیاوب *هدزورپ ابهلدو درک هراب ف.ناک,زم:نکاز اسنپ تم
 ید هبانجع نمایم راو هفت ندیوب (هدایف) زولوایجال ا

 قحا ر دقق د قرف هل یلشت تادا كلوب دننامو لس یه لوا )رول

 راو كيالنم هرو هرک عی یا )ولی نالو ات چ وسر مالک نیلا
 بج, اصیعععباز) تداعو می ر نعي ثلات )دنسانعم رک هاو ەركى ناووا

 یوبكشا رارید ناوزشراو ۳ م لجولو یاس

 رو هپ ورو هم الشمرد سد تاد بل ارو ین وااو (ںو )انان کوب هود
 یک وزلو ا طزمش تکاب ا ینهاکود) یانو یحاص تمنضووا هنصح یک

 رک, (تب) د دروب لقب رط ف شک لو هلبالضف خش ی

 < شان لیدنق نبصاجیسر ییا رو# نک هیدن بلخ زا یوزیرفس

 هدب رع هسبخوب هلی هرعسر ءاهویعتف تاونو ینوکس نارو یچ لاوو (هنروا
 هدنب (هعطق )ی دعس ُز ی رولکهدنسداس تیر تا ةنناب عطف مت ؟ دن یک ال

 :شیدنوآ در اوارسهنرو #دروآ ادخ اکر دیر ذع* شیوخریص هتزک بنام 8

 | لوارولكەيانعمچ وا هلک كنهدودم :اه (اه) دروآ قا هک دناوتنسک

 كح هتشيا نعي كنا قع قا )هەتسانعمناباواو لوا سطاخ چھ تاد

 فازونص راه مد زدوسالاردچاب نک هح هنعک ( ترب )ینافاخ مکحردکم

 (هتیاه)رولکهدننهمچابب رویا ردعج تادا 7 ثبات ناطح:ناکر طخ

 نزع طق حک ىلا ود هتسلا اا یه مکه ردابع "سا یو لاح نیک |

 تیس ه)یک ل ک«دیب رعردرصح تادا هلا ارو یف نیاهره])رولک* هدنلواب

 هتسانعهتبسنالو !طا زنا دا ارام هلبا هب دو او شوک اینو ی تا

 | ارجو نوج ھر ھزار سکت سینا ادورم لمم ینا طل تسه (ترپ )را ط جت
 هدیسنکیا مک هنن هنسانعم ر ددوی کت سان یب اعم هنا تع هر دراو قعد .دح نک

 تادا( نوع“ )ر طن افر واک ةدنلوا تب تان هعطد یک درک ی رکا رب

 نو هدر دیش تاد) هل روتک نره تو نو تو :

 هل موی كناه (ممه)ر دف ندنا هلیفذخ كنون( وچ )رونلوال لاف
 یتفع نان یک ی سد دیکر هفطاعواو هد رعر دف طع تادا لو زوم

 الثمرولو ا قحال هیدلکر خار دنبسن تا داروی كنەدودم هیت هاب را

 هدهنسا هم بوو تسو درزاب هقشب ن دول هاف )یکر اتسدورابت £ 3

 تی لوا ( روتا الو مومو تارا اراش ag ضیا
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 ووا لامختسا هاد هنسانعفدب اش یهاکوی ک الاهدیب ار عر داناتعا تادا هل ارو

 و ارادت دلالت ولو ىة كيم (دنم)
 سو ھار ھا لد ښت هد و( تدب )یاج ئ نمرو :ودتم وب بام

 :Salina کیک ق دردم اب( )یه نفتو ناب راک #
 Bue ثادا دنا تص ت اع تولوا لاد علوا ع e لوا ۰

 فان لا تساکحرولوا لخاد هنلوا نظام وای. ) )یک دشانش ییودناد ی
 ید یبلتتهتسدت سس اد ی نکیا هنسانننعم شات نعتا الف ولو یادا
 طارد یه نو داةدات زاهربهنلوا هدنروص یکی اوب نیهاکر رول و تن انعم
 )نشا یسزستویمه دون تدناوخو تمعا جھ انن وت (تن)
 انف ک لک دة دیکر فک نشو الهدنن نینجا ما وصیت هوم
 اهفایهاکوتهنسانمملکد ی نوک نیک ابان الثمر واوا ل> دنا دص ی ھ6
 روک حد هب از یا ان هفت دنر ههدناو ) یکسان ندا النعرواو الجاد

 اکو ° لر هدو ون لان)زازآ نعم قا ئ کد رعد ا
 چپ وا لا هقشب ن دنت (هدنام )یک لانح فو لاغر بی تا دالا ر
 رکج هنا كاما عا هنس ان عمربن عو كسم سو نفعو ردوا لوازواک ج |

 ۵ ولو ذیل باغ کون دومرا ین )نو آنو اهدا ززرتاق نو ناب
 یدک هد هغی نون قایادیهرءاه(هن)ارولو هدورف و ن دغو رک كاسا

EP) ۱فتا هدو دم راو او ) هنسانعچ یار د بفن تاضا هلی ر تک نن ەدۋدغ نوئ  
 اد هنافشترد )اینک هک نوت تادا لوار دلیعمسم هرزواةخو جا ۱

 1 رلدوهزهدنخ هک زایعربلد تیب دعقاو هد 2 مچ هنن کرد ظفلزولو
 7 واوا اخ ادهناکل ئاوا کر تادا قان# دوو اغج نی ور فق مناواغو یور
 a امصحرز رک رک ترن( ته )ییطا ی ۶ اتقرخاواترتیحاو التم

 اوةدنقاقح تکو اابالا مرد تسمهدنداقمو اا: ٹلا مزو ماتا ڈر
 ۱ ترم ۱

 ےک :هدنض خت قو تلاع بح اقص جبار )ح وتعمو هدانکن ععتلات) ورک و نع
 ۱: انعم نالواتاد اه نونو ی تنهدودمواو (تاو ۱یرنناکیک.بایا
 ۱ تقابل کت قابل تاد الا ارو ن رخ كب هدودعو او( راو: )عجراف یکی طفل نا

 ههافتو قالة واوایکراوسهشوراو کز النمرولو | هم لاقت .نسانعو ۱

 مدرمرا و باصق (تبب )رعاشرو وه اتتا داى ھاك منا تساچ

ane JP O -w- ےک ف . 

 <  eتلل ̀ `
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ik (6)دامه یکن اتن هلا اهراهطاو ی یو كل ەدو دم باس راف  

 9 هاک هی و کا رحلوا لاتنرولوا نامزمسا تیادا هو :ناکم هم

 یوتمدایهن ناجا نیک اهتنازا (تس) ظفاحهچاوح کم کرک و

 ماکتشابو هاك صو هاکر هه ی ات لاثم 3 تنسنع هاک نکن د شرو دنسزارزف

 سردو بشت دروز ۸ لوبق هاکرابنطفاح اک ناوک ورم (تب)اضبا هل ۳
EEیظ هلروک ذموردرارکندارهندسزدو تموادمدآزنندرو چايان واک  

 ررید ناهاکصص عی رزدیا دا هدملبانونو فلا نالوا نادا عج ی

 تادا صوصخت هدیسراذ هکنوچ زولوا E7 حیصالیا,قداص دارم
 (تب )رج اش دون لوا دارم دحاو]| قوفام ندعچ, اد نایسمم زالو هينا

 ناهازنفضبیسن نوح خرسو دیفس (ناهاکنیکص نرم عزاندنوچ

 هدنزهناب مامایی ادا ناکم ماو ناز ےسا الی ناتنک فا یکی اوبهدن اف)

 وا ردربتعم تزنک هدنفو رظدو ترفو هدنظعل نناتیبن هکنوج ردراو قرف

 هدم نصب هل مالو | ناتا لو اهدهاکهک ام افردج تح هکر اعاد ندا

 یزانهمریاسو یلیصفت ےک هنر دماکانوهاکیب وماک الث روا لابعتس کیا
 ییدلوا قحالدولو !قحال هرخآ ظفل او( هیبنت) رولک دین یر یل
 هدا ادنرصم*نک اضهسیا نک اسالثمرولو !ینابهرزوا لاج یکسایرخ | تب هلک
 لهذتالذنونلوا لاسعتسا هلن اضا هتسانعم اج هاکیاعالارولو الر کھ

 هنب رخ ارواکهدنعبار تیب كن هان هعطق ود یفدقردماهفتا تادا (مادک

 با ارو ید ناز هبسراففاک ( رک )دهب وب ید نیما ډکه لقال ا نونو هیت اب
 تایردففج ندنظعلزک ۱. هلیفذح كنز مهر د طز شتا ذآ لواردهیانعمیکیآ

 یالتیم (تبی)ینعل اوبا هیانجم یکیارولو|قحالهزخآ نادر دعا مما تاد
 ۴ شین درم یب الع زاربغا دوزهراح تسون ۴یک هلرحیدوسحرکیتسدشرک
 رولکیخده ذع مپ وارک هعشپ ندنوب (هبلاف )زو وا ین هد برج شعب رک یو

 هج -زک اهنج کر هدنچ ریش وبار ت رپ زام طاق ئم مک مک

 '( نیک )مجراف یدک هدنن اه طیسب فاک لیصفن کی بس اکر د فش ند نط
 رولوا نسخ مات تادان ونوه ردى هدو دمر زا

 %8 تس)یدسا مکح > یک نیکیعو نیک :وشالذم زاوا لاہعتس اور رکو

 ندنانک ۴ روش با + هوسج نیکتوشو رو# روک اکا اک ارج یا دند یب

 ی مخدر ناو کم بنایی منت یر
E NOD PI DANSاز زا ۲  

4 ۱ 
r 

0 ۷ 



 يوس
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 ردزاتسآففخیانیک اقتل سا ەد ن لع ەترسائ ەھ متان: :دسوا هفرا لوا )رولک

 eo تد هم طق ید رق عبار ]تبق طور یععتلات )هسانعم ۽ كدا

 اغلا اللم نولوا یکر فاصوو رمطاح رها ن ذاب ظا ناداتاب نوک

 | كل هعطق یدبنواوب دریل د ناتسادن دلج اوب نامه هتسانغم یا لکوک |
 ۳ تان عطف یر یلاوید لا ناتسرول کج هدا تر

 ةةنمورداصم لث او انوا ظفا نيست هل زایض ڭزەدۈادم ءارو ك ناف( رف |
 میس حیا a امت ( یکن نف رورذالشمروناوا ناخدا ۱

 ام چواؤرف هقشاندناول (هنا) وشوف ٤ 0 مچ باب# یورو

 agi یباس تسب كلا طق ی >و یر کی, للص تز واک یخو ۱

 رام یهاکرد هلام تادا هلباارو" ی كنهدودم دبسراف فاک ( راک )|
 راکتسر دوو ق و> هنیرخآ رددصم مسا ik هرزوا یمله+رص
 3 دردصم نتسر كنو کیہ ذی نا e هنسانعم ی وب طلا

 دژ ٭ راکتقوناو راک هدنلاکش(تبن) يانا ج ی سان حرام

 ۱ تاب خا ردصم مسا هرزوا یسهغیضرمآ ی اکو راکتس ردوش ندب

 ن بوم كىنو > هش انغم ساواک ی كراك ن ۈھ الثمرولوا قحا

 1 ۆرەلوا نال ولایت هو مر لعتلاو ملعت دل ییعک ردردصءم

 ۱ رب هرعرولک هدنعساتدس روت i ودا كعزکوا نخوا

 ھك توی کا و شنادهنه# راک ومآدزومانوکتا ره( هعطق)

 ۳ ها متا ینهاکو#زاک زومآ هتحار نارکید دون # راکدا وزا تھا
 اص لجو ولشیا یرغوط هلبا لاس کر اکتسارالشرولواقحالهنی رخآ ا

 عام ەد: شنان تاب كلب لوا دعطق ة دل وا مولعم لیصهت و هدوانعم

 ۱ واوا ندنلیق تلا واک دیک« ن دل طبقا ی دایر راک ما ندنل 5 لو اراک درورپ

 او راک اتو راکهنک ر اکیلطو راک تس هک وسلو خو هم( )لتنال
 رو دنا فب رخ خاو ع هک ام افرد هینراف یرافاک راک یک هدنرخ اوآ كنب رل ظل
 .ق وب د یسراف فاک ناکیس:درلک:هبرف بم .؟تزدراذعا ملک هد رع

 یو اراک هکنوحهلوا هب رعفاک ل طالا یف یزاتجا .دوخاب اإ طرصو

 ا ارااصا كەر ول رد ءار نعت روک هدنسداس تد ك دعطق ی اا کیا واد

 ملا ئا ضم ىدا بلطراکو هنگ ر اکو اشراکو مظراکو مرا ها

 رایدلوا هنساذعم بلاطو بنذمو تو الت بواوا یپکرتفصو هوا مدت

 هک
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 دهوا ع ارمصمتنئلاتتش 79 عقرب را لا نا نرو

 باوج یلکد قاتنهق فو ی درون نشلک دز قوچی کن اتسلکوزاناک
 !ییانعملصاجرویعارصم هتشب نیک کش ي لانعم یرب زر :ناتسلاراز
 ارزو ود یدزان نعم لصاح. نیس ەت هددج بدر ۳ مطان کت ردناب

 یرکی یلیصفتمکترو اکیند ةيانجمحناوا هوتن ندیول زار (عداف) طظفح اف

 یگ هزار د ھا ثادا (یشز )رواک هدنحرش ساخ تد كند طق یجب

 او 2ن نا )رولکدبدلوا كع طف ییز ودب چیک

 یکن اقش ردناکم نا تادالوا )وب هبه هززوآ هجو ترد هارو ی

 :یرات نسانسیبزوطو لی ع اط زا کم وراس هوك الغمرولوا قحالەزخآ

 ۴ زاهانزاهدید هثفرورف هناخ منم دگرابیا ازاونازذ وار ناسمتکپ (تش)]

 اتات لوید زابکشم الذمرولوا قحال هرخآ نگو )ردم نق تاا وا ۱

 نرمال همه #ر اره دص نازا ید دفوکش Bt) ) رعاش منسانعم یکأ

 الس یک هنضرولوا!قحال هر آ رولوا:لنلتسن تنادا لار اکشن هو |
 هدنتفاتتنب كر هننقطق یتهکبا!ق زر مکن هتمماعمولقارپ وط یک راسیک اخ
 زاسهاج النعزواوا دیفم 30 اب هلة لاک یعیدلوا قحالعبار )رولک |
 یتسدهدنوب هدازاشنا لاک ولوا كبد قاب ,قاکیلو یشاب ود یک زاسخرو |

 ییانععوب نوا دلو دنسانعم ناب زاس هکر وب یا نا رص |
 راسو هاج واس النمل )صامز دولتروص ونةکمزدنا 4 ذهلب وش قىدرةەزولۆا دةم ۱

 رک" مافی دوا عداوت ةرزوا فاض » هيلا فاض م ن وا ف یدیا خاور

 PT ء استر هدتلب یککیا ٹن هه طق ید یر < لر زا

 هر زاحش طال 1 کارش طاف نها تم ات 5 2 جر ذا5: قاناکوب |

 | هیاندهمج ج وا ادارات هدا ندنوب (هدناف) لنت الف ردنا دارا یرنشآ |

 تشانغ هشساد قا )ی e 24 هدیسزاف لجهدننر اسا هودلوا )راک ی ۱

 ولادض سوختن یک« یر اک دیو ناسناوکنهنالواهضاشنا تاد نط
 ی دوق ءانو ۳ (ناتش) هیتسا دعم شوقر ولکب ضا و هاسیسو

 لو لا ردنامز مسا تاداو ناکمیسا تادا هلنانونو یف تندد |

 . هتسانعم ناک لکو لح شاطو حر هش یک ن اتس اکو ناتسکسو ناتسر مش
 فن شف يلتف یا نگو اد ناتسزو ناتا قا لاثم

 | یخدهیانعم ت 0 رد ی طل ناس هعشل ندن وب )د اف ) ةا عم لمغرامدو 7

EN 
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 لئاو اهلی ك ٿادا ینا ۴ تاسراکرد د تھا ھا او رک تسراع#یب

 | هراح یب وزاوخ مدش (تاب ( بطل رولوا لداد ناشتا ملا اوهزواص +

 ةهناغدشم افتشمورداص ەل اوا نظار د هتک کیرد مدرک لار یهررکهر احیا

 آف او فذحهک رولوا نر هما طفل نیرو 7 هج وا لااا

 زولوا ولرد « هفشل ینعم هدست هنشنا وا فذ ے درد هغے کرک لل

 یب نم قلو ظفف هدد نفاع ج نکا هنسانعف ارداو KE نواب رکالثم

 قرف لیصفت ميکتترولکیحد ت هةشإ ندنول رد طفل (ءشاف)دولو
 لارهدود# لمه ءار (ار )رولک هدنحرش یبار تاب كند یا

 یم كو ارو دلو الاخت سا هرزوا هجو قلارد هثس اعم ۰ راج الهی نع رف

 اک( سلج هن" یاوزاناتسب نمدادارادخ ( تهب )ظفاح هج اوخلیلعت
 ماکتلاطوبا نعیصخ ن نم یا دراد نا ارك سهام ای# تشدژوخیرکهداب

 دش اب لانترهشراورپ رد هک (دیانیزوطنآ ےہ لک یورکبسزا عارهمود(تبی)
 ۳ لوعقم هش زكا RARE تادا ثلا ار عم چازم

 کم دوخاب رزاب همسرم اه رب هد عب بو دیا حوتفمءا نررخآ هروک هنمافم
 0 ری دراساردب زهتسانعمهلب وسهدب ز ر ریدوکباردیزال حرار زان ت ابار تو دا

 ف واز هی داخل ار داب( تت )یماج لات ندرب خدایا روتک یدین
 یعاربط ندشاب هلو دقاربظ هزاتدیاوه نقی قرف نافوط مدن کا رکا

 هنسانعمیفهدیب رعرک تیفرظیمععبار) هنانم لا ق قرع ن دهب یجتافوط

 نخست تلود دکسار هکماگتخار و وا ای طبب هاج ع (تش !ىاچاالوم

 یدزودیس هکستلودیکی اک یدردلاق هدا ےطد اع تنطاس نعت

 یملد(تَس) ظفاخ هجاوخ یک مقواوهدسیب ا £ :یساخ)

 سداساراکشآ دشدهاوخ ناهن ,قارمکادرد(ارادخ نالد خاص سدزدور

 باتفا قلخ هک دو (تبب )رع اش رارروت ڪڪ نو عا طفل نی یجناردداز

 روا مات ینعم هلیایساز طغف تسوکنهن نم م نار یسار## دنیوک
 اعاد یکن انت تردی اکم مسا تاذاهلبا ! ارو یخ تاهدو دم هم یاز ( راز)

 هدرا! چو نازلدننیوزارلک الغرف هل اناتس نکدرولوا قجالهرح 1

 | هغد ناتن و ناتىتلسو ناتسلکرولوا لود الجول نتو تاللک

 | هلبا قاو تالرازهلبا یربناذسلیصحرولوا كعد یر نجو یر لیسو یر لک
 زا خرم نتشذک ۴ راذکعن اره نآهذوبایارمس (تس)ییمطنربسروئاوا ارن

 اا



fo 

 ندففح هلیفذح كۈن ن دن ظل ن وؤ وک ن وج )رادتلع تادا کوج

 مرغدابوج (تس) اج جلو هشتاد ا لاغمر وك هباز ۳ جواروک ذم

 الی مار ایک شب توش و موش رو
 نابخراددام £ قاچ داو جشن بز بوش( تب )ضیا و انصاف

BIN!ام ىع داپ ەدەسلوا هنښاپانعم نامزو فو وجيل هدیاب  

 وچن قرموح (ات دا )یدعسمج لیلعت تادا لاسشم روم ما

 هدنت روص یخ كيج لبا هیعسرءاه چه دوش قنات ر ع ن حسا رو رم دوشن اف

 ولدرد لاوسندب ريغ كل وقعلا یوذد:هدستنروص یرکو ردرغصل, :تادا
 ی .فحبرع هک وشیا ىع رجهح ) عجرات یدک لیفت هطوسب مج

 "ول د هنسسد دا ریچ یدک اف ۳ ار هکیوج نیم ا

 بج هنر دما تب ایا لج هج زولکه دنسل وا تب كن ەعطق ى دب ی رکی
 ما نابنننفل نشاد هع ىف لب !ارو یف ليهدودم لاد( زاد) هنسادعم

 ناهج یکراادناهج ال:هرولوایپکرتفبصویزمک اردغفخ لطاف مسا دوخاب
 ردع جو ناداهح (تس)) رعاشی شدی اه غدا ایی د یا

 رولوا دق ستابا نیهاک کا آل تب .پکلمدشروخب هک کو

 »تست مرداد( اان ارا دمرک (توب )راش هنسانهدمدآ ی ا ؟رادنامالئم

 ااا نونو یت كنهدودم لاد ( ناد ۴ تسان مرک اراعنارادمرد

 نادکسو ناذو رج اله رولوا قحال هرهلک رخآ اکادردمتادا ناکم

 ر . ر طعفرولو آیا دان ام ز مما هو ناکم ۳ ماسک تا

 یصاتصتخا ی هاک هیهطاحا ق او رظ یدمه E کر داکد ؛ بک وص

 ردلک ,هلیوب ناتیسب رءاماژزید هاو زوط طقف ب نادك الثم ردراو
 تببلهاو مرحیرب و هاب > اصیرب نو اکهیانعم یکی ناهناخ هچرید ةنوپ

 نادناج طول زسه کک نادان ( (تعب ) یدعس تک هشنامام هجوزو

 ف صوو هنسانعملبب رۈلۈۋارضاخ مایا همین وب ( هداف )شک شوب
 ردیف نتنسفا دیر دصم هنسانعم ی ؛ زوس یک ادد الڈمرولو ا ییکرت

 E وھی دکر رعردفرطتادالوا )رد 4 اعم یک هلی ارو ین, ,تالاد (ند)

 لا حقل نالفا رمسزا# لاناوه يدابنب درک ان(تدب) یاب يکهدهدیکرت

 هداوا ۶ قیفرط هلو یوک نیرو را مطب ءاب د هدئلوا a هدنروصوب

 | عن رد تی یی جم یی لات یی 1

 ی ۰



ii 

 اب ر هدندعبام كن ەروب زمماتوب یهاک )ارمر غاب مکر سنور ز ۳2 طنسا قرو

 رصاشییکرهسداتو ریش الفم رار ډب دیک ات یسانعم بروتکه حوتغم دحوم

 شااتدبصمیسرات نک آر حبات )ار مارإلو لصو شهاوخ یکی را (تیب
 درک زاد .>راندومرش هیدن )یو درف م کج رد ضرعتاچا

 هدنکوت ي کرا زەديسرافمالكەدېب رع هکر ذج تاب ا رز یاب
 نانسو غبن ریل دناطاس تمدخییکنات (تس )ید نەس + لرید نقاص

 i هکر شب در دن (تیب )یا الوم هنسانعممادامس ءاخ )رش مادی ازا دب ور

 ېک نکہ دی رع هک ل یلعت تادا( ساس )راطف هدرک ن ازش نو درک وب ر اوس

 رتعم ناهج قلختو قحدزنات ۷ یز اپ وزومارب رو, :ان به مزآ (تس )نیل

 لاکردتیفوتتا د عباس )ودلیاعتتاد انالوا اهدنا اربصم لص اح یو

 iseki ذ۰ داب لداغز دنصتسن اهجات(تیب)لیعاعسا
 ناشد ریاتتش )یزارمش یلدا یکرکه دی سرافنآ هد : رغهک طربشنادا مان

 ما * دوشد نآدوشن نبات هک تیام ھازا دود ناما راک دوش

 ار نیما و لک بآ هکت سق لخم ( تیب )یمهاشرد هنس انعم بچ هن رد چل تادا
 ]رم رابات می :ولارلسب نم تب یاج#تسدیآ لصاحاوهوبآ ما- ؟رداتج

 لغت رنا دارس ۳ تسنک یوسو ارطاخ اتوا یول نمیر غا تکی وت

 تسینماظن هجاوخنوچ (یعا ار )یک یک دنا هدیسرافولث :هدیبرعهکا

 ناوت اوت ننآ یانتسبه هک زاسره * یاجییاجدابمششوجخ توص ی یارآمز

 FERES طذل هعشب ندرلدوب (هدناف)یات درا رادیکال تو روذت یوا

 ر طاف زولک هدنحرش اتتد كب هعطق ىج کیا یلیصفت میکنن رولک جد

 اولو قحالهب دکرخآ اعا دز دتا دا لیضفت مالی ارو یک كن هلق دوف ءاي( )

 درباد درکوح (تس)رعاش دانا ةر رکمنک اوق رفدرای کر کور نو رفاالثم

 هعشد ندنو دارت (هدناف )راب راشو چم شاباز رز :ورف»رانرپ وتر تلو

 رواک د دنحرش لوا ٽپ نان هحطق یینرب یا یاب ج کترولکی حد هیانعم یا

 تادالوا واکس وتو وی دسر بج (نوچ ۱
 ان )ریلکهبنتج ی جوا تابهعطعد ىج واود یک نوچ مک ر دھشت

 غدا كنانر وب اربیغت لب لاحاهنهدیکرتفیکه دس رع هک لاطا نعلاوستاد:

 بلیتزملا یلع هیانعم یکیاوبیکه تن هدیکرتو + راجمالوذا هد رعرکر دل لەت

 و !ناتسم ۰ هعلح رد مینو جوا ناتسدزا لات نوج تب A -آ

 سس

 حونکه 



 ۱ اا لب

 یز کس قرف هکنوج N نک یک وت خا ذاا اواو زا

 كف هک یا یار ید كغ ةد لای ) هدنتدب ی . زوق كلل

 هتسانعخ نکس + یک اندان السرواوا خال ن2ا تندر 2 ساک را

aافسر  SONEيە  

 قتسفهدس رە شلات )قۇشۇش| ەگ نان )زاوا ید 2 كاب سضتخح لوارولک
 ةا : رعۈز داكد قتسف نکلرولو یس هوه وک تنفرد اغار :ىراکدید ناب 1

 هلن رو عاف ك زە دخت ف( ءا رب)ر زدنا هشت عع دقازعش زار دناملا تبصاو

 لعن دەژاج قوز هاا ر هالغتسا نع لوارونک هب هرانعم تردیرهژوا ادا

 نک زا نک اشم رسر۴ نچچ راد نک هر( یاج نام

 شنازو شن باز اهک# بازل می نشان عز یه آر ( تب: )قاشۋ ون
 هذئماذم هدن الفال دق یکه دەنا e هدس رعردنو عا تنور ظ ینان#بآ

 ام یی طاق رد تاون یا کا ۳ فا( ڭا ونال

 دنوک هر دسلوا مجروک مار هدنرخآ 4 طنا ءایهدنت )وا هکر هدنروص وب هتشٍا

 زعاشهتسأنعم دنعهدس رعرکهز عهه اشنا )یدک هده ات اب ب ینچلوا

 کافر دان آو رویم هان نو »۴ درد جالخمنیپهکب ویطر مرا تب

 lit لجاد'هرداننص ءو هناهتتم لئاوا نوا ظ هل نیسنبمبار)

 ۱۷ متر عشت آتخادنا قشع (تبن )یناعلاوبا نمک لاج هیاستعم هسناوآ
 هبانعءتردنو | هقشب ندران وب یظلرب (هدناف) دش هتس چرب سس سسلدفنزا

 ر هدنحبردش ذب کیا كیهعطو ۰ نیش زوتوا لص فت کت رولک ید

 هلن رسهدنکرتالهدس رع کر دنفننا ادا هلب رک ناتةدو ذم 4 ی اف وا

 فلصو یینکرک( تیپ )ی دعس عیشهنسان هرم کوکی لیلا دیازیعژ

 رولوا لس فرح هههاکو ( زا دک هخ ناشن ی زا لد ی دنت نمدوا

 کید نیک الال خار اینپ زهنکلی کل کدهدیکر ادب سراعالهدښ ,رع

 ناش( ءات )ردکک درسفدآ لیکن هنسانعملکد مدآسک هک چرادسکب

 لخادهتاک لئاواامادرولک هیا عن نوا ق رهو ا تادا هل ناز هدو دم هیون

 ۱ تبن)ظفاحی کرادیسراف ندهد کر تنم هدنن , رعثناغءاد نا عع لوا )رولو

 ا دا .هلراع وتزا ی دنا مدرهیشع* ناخ رد شوكي هقلخ م ۱

 تسنیم [تدیاضیاهلویک لاهدیبنهتیاف ۶ ءار

 ۱ عمه زا شکببت ءا( تدنن اص# تیز بیج مدیکت ةد مو کا ی

0 
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۳۴ 

Proنهم ناب ) هنب عملو اراو دیمآ ین )یک عضو هد  

 دن|)رديريکدیدسوس هوس رد داغر عبار هارشو
 ارج روا تیفرلن هلا رو ی ئال دو نوکب کی نو خخ كوربه
 اص تبسب> اباد ن مزی سرر رک OE س یک د چیښراه دور
 هچو یخبدنلوا ارکذ رد مدهطرسپ هیحو4 ءا ى * ت پارا لام وردنا
 3 السكران زخ و ل خاد هجو تم هدجومبابهناوا تنهلکی مپ هدزوا

 ان اونو تین دی نم شردن رک شی و یج اقف نا کیس می کیو وا

 ۱ ترنم وب ءابنالوا بسانم دمو همتا یکی یتا رج ون ۰

 نسب یو الوارولک خد ادم یکی هندی رينا(: نام )هرجا |
 نەبى )زولك هدنسماض تدب ناب« طف یو !یرکی د ندناردپا کا

 ها جا هیت تودوب هونت وا0 ناو لاو: ندرد
 رع تبح اص م نوچ یا )یک هزاج+اب دہر چ قاصاال ہم لوا )رو لک |

 امار دوکد تکی ک مع( د )یب ام کیک هکر
 كسی تفك يقع مو دشا رنارد# O نادات ىن دېد ناوحوجیب زر

 رب و ول اب طی( عاربصم)نالس ەج اوج هاب اعم قه ع ئا زی نوف نفر دیا تنر دل اوچ 1

 A رانیری رپ هب کاپ و. د ءاپ یلص ۴یا ردر کا /

 درم تحاصوود قع لؤ! )زولك ید ويان مو چ وا هع طب ندنوبهبک مه
 ۸ ابن اویس نیا دوززخآ هنیب ره او ابرک او ون یز( تپ
 ها ناب )هسنسانع نولو ارد فخ ندنظفل ماننا نسا یدیاانآ یا
 ۱ یک نابکشاورابکتم د الثمر شبد تادا هلباانو یی كە دود هیحوم
 ورا اک 21( هداه ) دولا هیچ نج رش لو تب ننه طق ترن ر کپ یرانعم
 عاف سا ذوخاب رم ندنفا ندرت م؟نوچزدزن اچ هوا چکر ر
 ۵ سدتعص تاداهلنانزولو ى كن هدودم 5 دوخ (ناپ )مه ذاعزیذمحم

 ۱ دوو نیا هلن هوس یزکا دکل عاف,مب ۹ .تاداو
 ۳ ج هل اعم یسنک۶ Spl 5, نابیت کو نابغایالع ولوا AF هب درجا

 بو مزا لاب هج نانبتشپ یتنوخ/درادیک انتمارآزوید خرج (تبی)یدعس

 | ماا ط2 قز لوا در چند هطنذاحم ییهاک نابت ےک ح یندشاب هک ارام
 رک آنایتیساک اما هنسانغم ج زوک یکن اب ولید النولوا ادا لعاع
 RONI ولو دنا دوو یی ی یجل ب ا

 وه ما #ھ

 ۱۷ هشناتفم
1 



۹ 
LEPOTIE TT E TDD KRY 3 TEMES DE جو نیم 

 تسااماددس زا کفر |یرخآ TN ی ال یا ن
 2 هقناسلا ت تائالا یاک زولوا حوتقم مجیک یزد زو زره بولوا طق ان ىم ەزم ۹

 ایوانکا نوالاک اکو لیقامو لة انس ۵ رمه هه رواوا دم فرعنرکاو"

 تسا)یدعتت و 2 ېک تسیفسازو تشو کز ماف خال رولوادع فز

 دواب راک درک ت تفرعم تل رفد قزوز ۴ راش ۇ ھار رس ناتخرو الرب

 .هدموآو دوخاب ن کچان یشسارو تشسونکو كىنا اعالم یک ین لوا ه درعا نیشو رم ءان رار دبه داب ز هخوتعرم تم اب هرکصف ددو غش ئهر

 ' هتتزۆاوا همز راه رک !ویک تسیتسا زو تس وک الشم ناو ىقەدمءائ

 تل )یاد: لاک رد راح وتفم هنیشیکنا لاو ۰ .زاه هرزوا نلاح یزنکا
 | یهاکو # زان تا هویمو تسا هوش ٹکر هک 9۴ زا خاش یاییلک | ایریسز

 :تساهدنبالثمژردنا ل صو توتاوا اقا ا ءاهو» یمن ۱

 :ندیژا دیابت ی تروص (تبب) و زممخمصان کر زبد تسد هدنماقم
 |یذدن تا هدب رفآ لصا# دی رزقا نکرد ها تسدن رفآ درب وترد*دهج

 8 ا( لا ٹن )لفغ الفردلناقم هد فرح هدماعموت تا یی ۱

 ءاههدنرخآ کش ا ی داوا طظ ةاس نذظةلازؤ لوا طقاع هدطخ تشارمش
 رابات هذ هتش)و اتزان هد طف خلوا لطم ه هک: نالوا هبعمر ۱

 ندید داو ریس اتش ایدی( هدیاف )زولاوا هه ندژهدن اترو ۱

 هرم هر ۱ یریکن داهج ننه رفا 5۹ ۲ رواک هد تس اتر طاق تولو "فک

 ظفامب دج اوخ یکن ا ہد یعردطرش فرح هل اارو یاد ف ان هست فاکو
 دنور متع شب و دنه لا خ۴ا رام لددرآتسدب یاری كرت نآرکآ(تٍب

 ما هراس هح رکا و و واوری اکا ی ٤ هج کا ار ابراخش

 ¥ مشابه اوج عاد هتشکر س ناوخت یارب # تشناب لغب ردتلود روشنم

 ر 2 اما د اد رهچب ك ظا تس النا لادو یوکس كلونو یف كن هریهدنا)

 جد ەد هاش هتل ث اا نالوا هی را عهدن ظل تسا نصاجرور ۳۳

 1 اما دیدنی و دنا هد ایم رک وفات دنا کو در مس" الثم رد هراح

 قاتخلادنا هلن رخآ نکنآتباث ه دنر تا نالوا یدزفمهک واوایهاکییک

aاس )ات نکردن ااا 2 نخاع اردعچ  

 وأو ۴ كنس دی رخ دزو ناَحار هوشع # دنس دیسرول هک یهو رکنا

 ددع نا ص منن دنوا لوا :رولکیعد هباستعم ترد همش ندنويدنا اف 3
4 

 هب أ ةا



 ّ 4 اکر دوخت اب ةن ساوا فاضم هیدلکر هلک تالوادم یار دته دنارخآ هک یدیا
 ثفانضا لادهلزدب | هداز هرو شکم تاوان هرکصذ د دم ق رج هاو ااف و يصوم

 نفط هک رک تب )عاش کور دیزیبشآوربلد یونسکو یمومیاصء :
 لات انا د تص لام دنکننآیافودغاکو همانا اره دنفآ حرش عوز

 هڭ نیو نزوت ترورمم ییهاکو یک ت وغ رم یش آو هام ایوتساکو |
 رخ رک ردقن یزجا كف وصومو یرخآ كفوطخهو یری گفتم نو

 زولواهددنفا نکارزدبا هدانز ةف ان رب هلغابشایتس « هد هنا خر

 نک ردنا نانت یب رلناعم طاس شورحوه هکنوساو |مولعههیشت )لزا ؟دطخ

 E یدلباتاکب را لو ظخ یا ھت بدن هر رف مرر م یروعش

 سا بویلنا تاتا اوعالنضاومح# ها کما سرب ض تی یا هل دک

 انت ناش هدمافهوب هتشدا i هیانعفنا لا7 مدليادشب ههاظا

 یدنلوا ماعهاو مال ع ورم هیهبکزعت اودا نا هدغق تولوا ما هدیسر

 | لهدو دم هذحوم ءابو همهابآ هنکرم تاودا قیفرا ممنوهو قیفوتا هاب و و

 نیدنوپ هاو تام یابی بتمن ؛تنسا دان القمز در تا هدر تا

 عند ۶ھ 1 تع یا مان ءطساج یگ لوا رولک قس هیانعم يا هع ثب

 ندای تادا یک بها هب هان 1)1 :( كاب صااژدنزاعناو تاۋى شۈۇص

 | فرح هلا ارو یف كنەزرمھزا )ر واک هدنسذاش ت 1 قنات طق مکن

 ۱ قیفشی ابتزاارناغیفر (تدب) یعاشرد ةن ذا | ڪک ا نالوا طز

 | رواک هدهدسانحم نک هعشد ندن وب را هاب اهر) 2 ى فر وتزا درک, لمرغب

 ۱ ندهنسانعم ز نیکه د اطا تس تاودا ها: *یا زو نیش ترم هز) )

 نودرکرب کج دن رذکب شنوکوح (تد وعهریناعلا وبا) هلیصفتنیساک
 یوکس كفو يف ننءزبه تسا * هنا و دکر خرس لسعا زادوش

 هاب لع میکند )تا مان ورک رو ر تادا هل هقوفءاو

 لواقع ۱ ردزاو ثك حوا دو ل طاح یک یضفلازدهدیکر صف رع

 مسا رک هلک یکن لوا قحالترولوا قحا + رحل افاد یا ھا
 توت یو وانت قوم لھ تونا اه یذمآ (تد یماح)نوشل وا

 عاج راو لپ کی هک (تییماو) نون اوا لد هلو نزیک لد
 ج نوسلوا تادا هل زکو ۴ دیدم ۶ حنع وحر ارهاب تل كمآ

 | سر روهشم تاتفازا مانا ۴ تمبر لب نیک نموا رت هکناز (تدی ی دع
 سس تکی وج د س ت هنو متن :
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 هرکصالونو فلا هال نهاکو ردنتناقاکآهدیتنرافندلصا هد هدکلپ
 هند ءاه نالو جان کا زر هناکو لم لو بلا دا بدیم رباه نب ی

 قجالیدپا تدجو, ءا (سرتام) ء ءاهلا ناچ ف بب اکر دتفایل ءاهذ هروک,ذم

 ۱ زور ندید تجار یل اغ تی ید هشرواودیفیتهجو هک یمن ۷
 ۱ عبو )یر سوتی دیاربکتت ما (عب اب هدرب شب یخ تف یا قلو

 : نیپلا لاج ققر اپر ھو رپ یخ ل یا یرای درد نک یښک دریا
 ها تدجو, ءاب ترک وب یرایدم فو دوو ریشاب * اروادک یاو

 هک یدیادادعتمیاءای( نما )لم ات اولین وای افوتو یمن ردفیقدرف ۱

 یند رخو تف, اثم زواوا ديف ینیباتعمرد| دیبا هد کی غیدلوا نجا
meکیو زوس شم اج هکمهلب وسیع ةن ر انعم تاچ هو بج  

 * غیب یک یراکدید نمد قیس هل مترو کید ماجط ش 0 ناھا

 نتخوآ و دشاب نخ وی نک دنزرونزامدوتابرکا سازد مجش (تیب) یرا

 هکم روک 9 "يندروآ لب ءرواو ادیفم. ی انعم تقابل دک یدیا تقابل ءاب (عسات

 ةکض ی ناروا زین هناهاش کاهبندروآز(تیپ )نت اههنیناتخما نتن قبال |
 داد عسا ءاي هلی تقابل اب ر وب هنسانعم شیب دروآ هد دوپ ۷ ريج راپا بدرب

 تالاب ېژکا هک دنا ینم املاح تباکیب (یشاع) لؤغتالف ری رتعا قره
 E دان هرکیآ فی انعم .یداکدمآ الث رولوا خال تیر خآ نضام لوف

 :نیدوک نا نت شیوا راکت یفریذپ رک(یپ)يخرفرولواهتسانعمیدیا ید لک
 منی وخآ تاذادوخابساانابجا یهاک ید را داچو ید تای

 قلتو طیف زهر عن( یضاهدوخ اهروکتم مامە د انمي نکارولو!قچال
 رن ناغیع رخ ا رخ فات زر ]تی هاشرولوا

 زدید رک کم راقم تسع نزا تشب ی سامنعزواهک یدید یدآن کر ههنزو
 كنا لا تاک برکت دارا هبلق دین تجرد هتزو 3 دوم
 تنوهم قوت ردقوب یاد وص دہ نع ہک ًاماف طفل یبا تادا هییکرت
 یرایلکهد زسه رک تیا یصوا ی جم لات زا

 لبا هصوصخحم تادا ریس ةو هتشوا روناوا یو و و ٠
 دوخ اب ند هزهاظ دقرهدق دلواعفاو لاحهدنب ره بیکوت ینا لیدر ر پلک

 لامبو مام لاها اح تادا هروب رمدقهتشیا رولا مزال ندم

 اا )ضان ىک یلدا هی (هرودص ترصح
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 قحالهدنسامناد ان کرانه تارا نصف هدر

 تفش هات ماهدوب ترن یزیزبن یعوفو ولو اوك فا نکاشودنک ب واوا
 | هدت وب لصاح# یزکزردشا کر هازوژربفشاذب و ٩۷ رابع لم اکرزوےہھ

 | اتکا رتمکتدلرفام بوئلوا فاز اثاز او یه اک زدنا( کرز دانس
 ۱ مکن انیارخ وا نامززا# ماةراخت هرافا نه قوش مارق وت تدنن عاشز ولو
 نونو فف اك ىدىن (كلا) یدنا قۇياي لصا * رک

 و شد لکد تجاو قو ن نکازولوا قحالدتفصنوجماطب ر

 | رک داما شا هراعمادنقش اغا هو ار نر (تشعاش )یک نانا دز مالش

 یراطذ ی خرد وص یتراف طبر تپه روس

 | زواوانحال هب هک را رک ییاهب رصد 2 [(عزار) زاعلوت هدیکز و هدینع
 ۲ هتشسانعم 5 یقلبع+وق یکی رکرزالثم نوتاواب تکزه ارک هک ینیدلوا "قال

 E مط ل زكا یادوم یکی درس الشم نویللواذماجظ.دبلرک

 | دنکی+یارف(تع) ك: قاز ةنسانعء تالزراصیپک یا رک سال ناو هتل
 ] هک رواوا یهاک # انک شت دنکتدن کیا ارش دی وکی ناکز نیو
 | هدنماقم یال رونلوا افتنک هلی زن رک ك نل ةا تونل وا فذحاهدنروضوب
 ٭ یراد هشد دنا انقاذ نهب (تس ) یناک در زید دن هدنماعم یدب و لبن

 قحالهب هک نالوا همسر ءاته هدن رجا# شیدنس یکم نينا ننک

 ۱ دیبا تتسنعا» PEY وب د زونلوا لادا فاك :رءاهدخلوا و

 : اتو تند هدیسزاف یکی یودلو ا نوتا تاه د عح ءاب هکنوح ۱

 او ع یک یک و ین یاالثهر دنک اہ ی هد هتراؤد ل شم هدا نکلرولوا

 | سرهم قالی * نم عوا نکن شزا رم تی فاج )ردکعدبو نم م
 ۱ نوح ادیک هرکصندتسنءاب هکرواوا یهاک  یشبح نم یشرفوا مز هج

 اد نویو رو نیکنس هیدن ن شاپان دج وتو ندشاط زردی هدایزنک اش نونرب
 ۱ مد نیشنآ مسمس نادنذرمت(تایلا ال مظد )روید نیشتا هکدپوسنم هشت او

 .نونو فلارپمدقانداب نوجما تبن دیکاتیهاکو ما وت شین ومهرهزیپاعا
 | نالوا بوسنم هراید لوا رارید یناولم هک بوسن» هوا رادالثمراردیاهدایز

 |[ نهم ته تسیناوجو نانز هداننک (تدبعابش) رول وا 1
 ؛تكنسغهدابز ن نونو فلا قئسا ندّتسد ءاب وب %3 تسه تسدناولهم نفك

 ۱ ر زواوا كودبوسن هتل و ون یکی ناظو تاون الفر ی نیت یب هد ع

 نت
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 الثیزنقزاانووا BT یک یلبصاءاتدو خب روا یا هیعیاهو رولیزاب

 هجو رب نوا هت ما. وب (هایلافرج )ندور یخد یرکا یک تداهسوتلود
 تنس 9 اب ردصم + فیض وت ۱ ۳ دانیبا 7 باطخ ۱ ردلبعتس» هرزوا

 1 سام لاه تیاکیب ۱۰ جادمتما ٩ تقابل ۸ یکتت ۷ تدحو
 یدنکوبولوا قجال هني رخ از لکامادهدنزپه زانم وافرح وب هناز ۱

 ءابتفو لوا هلوا ربع ممو نوش دنده ام کر کمرولوا روسکم لیقامونکاس

 قشاع نم(تیبرعاش )مم او نیشلا ف قریب کردی اجهدهسنفو | عوتنمهروکذم
 اد شرم یا یک تم شېتسنادوترکر هنوچ * نکبتمه متسادما هراخعب |

 ءابهدسغ رییاطخ لصمم رص هیروش ؟ءابدکنوحیببیا نوا با طخ یکلوا ۱

 قوصدعت )ر رد ی درک دی راف تلعفهدیب لعد لدلبا هدنیکرتالنم یک باطخ

 هراکبه م یدزکن وز رتا هو را دزو٭*یدرک ن وفا حد ارهکنآیا یار ر

 ايدك ذي # یدرک نونا تسهوتارم تسینرک# درک نودا
 قحال لبق یهاک افن | قیساک رولوا قحال هب مام یهاک باع

 قوجیال ددم رول وا قجال همس ینهاک هنساننعم كسرابا یک ینک الثمرولوا
 دهخ فک« هک تسود یا (یان راضیا هلو )سبد تب
 غ1 نوح ناتعسآ ریرپ هداتساا »< یو زوا ردەشېمھاداب تسع »۴ ین وح

 لصعهنفرعص نوا تاط> ناس یهاکو # ینوخدشانوادزیر هداتسلاک ۱

 رولوا هکر اتم رب ۱۳ بود قاین ی نطق !وتنالوا |
 وولک«دنرشع ینان تدب كن هع طاق یتا نوا مکتتهدنهافمتاس نسی کف  وتالثم |

 رول واناکسا لقام وفذح باخ ءا نو مخرتو هیفاق ترور یھاکو ٠

 قش د ی دم یا۴ یونشمربد هدنس هبطا هبهباو ږی كع هدناسب یدهس یش ۱

 re شب ناز کم اوت تبلیا یازا راد یک تین وتر اک |

 ِ وم هنسانعمماهفتسا م باطلا : یهاکو ٭ مام مروشنات ما هداتسبانم

 ىك ەروكو یک تش زرد یدیدویدت الا ماهتسااآنکروو

 | دز كاج ودر دلم وا 3 فرا دزکه حک, یدید (تس) یی هیس
 ]| دررک سا نالوا طعاو تاداهدنسا را تلف یعجهلوا قحال لبا با طع ءان اکو

 درب و یز هک ی درکو یدا دالثم رولو و دوم یسانعء یش هدیکرت

 تكنستمهلباو لبشو و یوم رم كدهلباو

 | ردطب نهادا نوح ا طورهدئسم ییهنا دین یدیادانساءابیاترولو اهن لای ۱
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 هدضا ءاهنجا نداه یدب و )هلناز,ال هیلصا ؟هیبسرد ماد نام زرا دغم
 كوا ندتم الع هنن كنلف ام تا اه شپ نالوا یسادعامزونقو| هدنازاواهو

 |[ تفابل قنات )هنیب انک بوسنم هترا ارچ یک ی ساه هیات هم دم یدبا نوا تسیمد

 هزاهانش الغمر رزونکهزکص ندنونو فی ا ٹالوا مچ تاغ هک ی دیا توتا
 ایی جا وبا جش هنازرفهاش تیپ )رخت ن« نسا نهه یدال وراه اشر اربد
 هنسنوا لرد هلاس هد الاثم یدنانویاټامزرا قم یان هنا د ر تپ و اراک

 نی۵۴ هلاس هدراج بو ګو هلاسو د ی( تړ, )ذنفاح هجا وخ هنسانعمیرابیقم
  ديعم نش انعم دفيطو و ىديانوچ ا هتان عبار اربکی رغم تنه ا رم تیس

 EES رغ aE ونی وک هحرک, ( تی3 نالو بچاوخب ولو

 ین سر داه 3دی دخناونک ظفر دقوش ادغام هم زولوا

 جو ارد نع هدننروص هر هر هاب وزو | یه اکر ونفوا یک هرون کم هیت

 نر کاوی اشدا دن دنایروتقو |6 رۇزى هه وتو
 شود بىراق فاك هنک»هرءاههسرولوآ قحالنولو فلانالوا مج تمالع

 :At ر و هيلا زا ھن بزر ارکاو یکن کج اوغو ناک ن الشر ونلو الانبا

 ءزوشلوالادیا هر نوبت هیسزاخ واک هیعسر ءاه م وا قال هب ر دصم

 5 ۳ :ارزوا" ھهر ءاه نوا ت تاط>.دوخابتدح و هک کچا

 هلام نلت هدنج دۇغاب ەر یتک دعب الهم ولت زاب ارد نع قز
 ا رص نام لوا ردیا اقا نکاس ق نڪ نوعا ن نزو تزوزرمص یغاک

 هک توش ةلبا ظفلت هر هککنم فکر دو جدفارد طبق یو ات اه
 به باد یورکقتهاشیآ( 3 تن)ینبطا ةو لات رام هو هلو اھا رنه

 ۳ یدنا اهیلصا ءاهشذاش ۷۴ نوح تفارضدشاب هرادعپ لنکا اعر

 1 ایام ؟ یزاهزک و الت کوا غلو ول:زانلاخڑ ہم هبل طا

 ۱ هدیسر افرونلو ا هات هدد رع توانى یس راه ریل ط و هر الثمرفیکر هک نالوا

 ۱ Re اه اهوت یک هیرکو هدن الثم زواو اروسکم هک ال وا حوتقم

 درا زاب هدننروضاه هدف اضا تناحو مدفیصوت تنا بمر اهو نژررد

 ۱ نان رک یناهیم ھت زدنایس هد هداف ییدنغو یدوخو تاناهوب ديا

 :هیعسر بجز را لکن ان اون دن تءاتهدنرخآ | تولو لوشن د

 ٣“ -  4 5و دا ۱ :  11

  2مدور ءاهکرد وباب رواو ار اج هجو یکیاهدن الو اردصمءاترکمزام)

 ا رولب زا
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 ردهم نتشناد الث رداع عجب تمالع لادلا لیق هدع راتضمو هدیضام ۱
 ر ولک هدن رالحم للیصفت ردرلس اع عجج دننادو ننتسنادو یضام تینا ۱

 رداصم نالوا تاعلایئاوا هيفا ن ونو هیهان مەو کیا یلاعت هه ءاشنآ

 یک زوماینو زومایءالثمرو لوا لادبا هيه تګ ءا تاغلا ق جنو ا لاخدا هنافتشهو
 هدننا ها نیتاک لوا.ردلیعنسم هرزوا هحخو جواواو هدیسراو (واول فرخ)

 هدب رع نکلیبکینیدلوا هفطاع د هدب رع مک هتنزد هفطاعو و نالواعقاو
 رولب زاب واو .یژنکاهدیسراف هک اماف زولوا هفو ذحانایح اوز ووا دحوتفداماد
 لثمزاعلو !ظفلت بونلو !افتک | هلع كنب رخآ كوملع فو طعم هدنلبفاعنکل
 یس هم كه لع فو طعم ناعزوا هلو ا نزو تزورضرکم یک نادندو با

 اننکرذک نم شحن و نسرپ (تین) یزیربت ماته رار تیا ناکسایواوو,عابشا
 ج وتفمواو یهاکتقولوا هلوا لڅ ترور مدوخ اب نیا راب لکب یرابیوج
 45 سوسقا# انعر لکناو نینحیورکب و لدکیام (تس) یهاشروتاوا غلت

 یونتم)یدعسمیشرونلوا ظفلتروسکم یهاکو ٭ تشادرکد یورقرظرهزا

 زور چب ناتسلک نآ#یترورمب نم ناتسلکزا # یبطلکرز تدیاراک هم
 رک الئصفتوت هتشا ٭دشاب شوخ هشیمهناتساک ناو دشاب ششو

 ندرانآ هکد وب ازالو ا دیم" ر ءاه دوخاب دم فرحیرخآكملعفو طعم
 ات و انادالنم رولب رپ و هکر ح هلعص هفطاعواو ردنروصترذوب هسرولوایزپ
 عابش انس همم لو او یهاکو ینکرکاچو هدنبو توربو نیب نادندو وسیکو

 ۷ فی رظیفوصو دنرو اسراپ (تبب )رعاشراردب ادیب یفیفخ ببسرپ بو دی
 كنق ام بولوا قحال واو هب هاکرخآ ینا # ایهتقو رد هدش نم یاعص

 ثلاث رولو ا یفصت تادا هدندنع رلیناسارخ هوا ندنسنج واو یس رح
 موم لیقامهکو او نالو عفاوژرج ند هلکرغوج هناکهدننایم هدحاو هلک

 الثم رولوا دم فرح هکفورعءواو لو! ) ردهرزوا خ و چوا دوب رولوا
 زاعفو |نکل رولی رای هطخ قلا کل وه واو نان )یک یور ورود ورو>

 مضلاو محفلا نی ای ردیتم الع هلاما هکتمالع و او ثلا )یکروشو روغ ال
 هدتفوارسسکل و لا نیب دوخاب یکرهاوخو هجاوخ الثردتالعهفعو
 تمالعواو هدننروصررسکا او مت |نیب نکا یک دی وخو شی وخ الثمر دم ۶
 فاك هحرقلا نعم شورو دسالا عع مش مک هت ردلکد هدرطه ۹
 تقابل تبسن اردازعتسهرزوا هجو یدیءاہلا فرح ) ظف> اف یک یکیدلب
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 بوناوا قالا هنالکرخاوا یعونرب و یکو صو رو#و وکم الثع رد هنسانعم
 ۱ یهاکهدنروصو رد هد دو ملک مربی روزلو طن هلن حوتغمیلبقامنک اس ودنک

 قجالهمما یهاکو یک مزومآو مادو مخو ماو مس دالثزواوای> ال لید

 حیؤنفه بواوا لخاد هنلوا تاودا یهاکو یکم رڊ ابو مامو من رولوا
 هدنروص و رواوا حال هعسا نالوا هبع«زءاههدنر> | ی اکو یک ۱رمرلرولوا

 ۱ یک ماهدنب الثم ردكم رونک هج ودم “هره ۰ هرکصند هدر ءاه نالوا عدا

 یک مدنب الذمردز اج هسالوا ل صو هنا قام یی *بوالو یذ> ه,عهر ,اهنک)

 یکیا هدننروص لم فا !هعاو اقجال هوس نالوا دمای رح هدنزخآ دمه

 . رواوازراج هجو جو |هدننروصدم واوو یک م اص عو ماص ءالطرواواز اج هجو
 .میلشآو میلشا الدف تالذک ہددتر دص دم »ابو یک مو شیکو مو سزکو مو سک الم
 ىلا عجراف روناواسایق هنلاوح | رم نرشو ءاز ءان لص ۶یک ع قشآو
 تیب ) ظفاخهج اوخرارونلو! نذح هلي نی ق م اقم زر طوب یه اکو ام صافن
 تسمالغزو رنینڪ مناهمج نا ط)دب# تاک رهقوشءمو یک رد يور زد لک

 .مسرونلوا دارح ربغلاعم ملکت»سفن رک او ردکعد مفکرد ی مر رد لک تع
 متخانشو مینسذادالثمزرروتک هننکاس تم رونکم لیقامزپ مدقا ندوم
 بول وا قحال هدادعا هلک رخآ ید میم عونرپ هل )یک معسانشو مینادو
 نی انعمهربیصترابتعاب و هلاحراتعا ولو موعضم ل قابو نکاسودنک ماد
 ارولوا كعد یینکیاهبند مودنکیا متاس انە کیا یظهلود الثم رولوا ادیفم
 تانا ر دیارک داش رے هدنسداس تان تان هعطق ی زوةط نو رب شیطان مک ھت

 نولهدیسراف (نونلا فرح )_ظاف رونلوا ل رص ذتلاعت هلهاءا نا هدنحرمُم
 رولت زاب لصتم روناو!لاخداهق اعتش ال اوارد هنسانعم هیق اتءاههدس رعهجوتعه

 تاعصبلسو تاوذیننویک نادنو هدننادنودن ادیو هتسدادنو ندا دب الاثم

 :اهساو هدماحیاعساهدب روصوت رولب زاب لضفتفهلا هع رءاه هدقدنلوادصد

 هک ل عاف مسا لوشو هدنزهغیص هفاابمو ناکع ءاعساو نامز ءاعساو رداصم
 رونلو |لامعتسا هدفدنلوا دصق یلسو ین كرانوب هتشيا هلو قلعتم هنلوعفم
 :یلک هدننا د# یلماکهناندهنویردیح هنی رج ( تب ) نیطل اذهلبعسقو
 هدیکرت سال هدب عهدکد شیدا توناوا قابل فلا هنون یهاک ۴ یلدهددنادنو

 هک هک اس نون د ہھرولک یاب هد هبکم تاو دا مک تنرولوا هنسانعملعد
 یخدو رواوا لصاحیسهغیصینسام یلعف جلو ا قذح ردردصء تمالع

 هد فام
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 رواو اتو سکماغ اد قاع تنهبودصم نیشوب ئاوا هننانعم شدن لیلا و

 اسلا هد رعفاک (فاکلا فرح )اغ فحل اق رد هبراچیتسد هدیکرت هدعافوباو,
 قحال هب هکر خو ب زع فاکلوا :رهلمعتس«ززوآ هجو با هداتسواف

 الثم نر دبا ناکسا یریغتض فاك لوا تودنا خون سزا نک اسیک۳
 لوا قحا نولو شفلا نالوا عج ادا هفاک لوا رک یک ئالا طو لديها

 (یوئنه)ییدخس جش لاه هنشکبا رولوا ح وسا د: تاک ناز لو

 ٭ دز زد قص تن اک هن زرو هک 9 دتسدهد ییصا عننا هوش ناتو لک

 دوخت ۷ رزق “شد دزد لذ ها زو 19 زدن ي تالغط نازا شف هندو

 اڪ هن تقو لوا هلوا باغ نیشو طاح ات ه رک ص نادفاک لوا
 غمج تاظ ریو بث اغمض لیا ر تعط فاک اریژ,را ردبا مف
 (؟تبت )ی دق مش راونا و ریش ات رب تطور چ دقت تاک هد دسلوا

 # ییکیم؛فحیاز رد وت یم نع یان ۹۴ کب نزپ ار تراب موش تکت اب رق
 تقو لو اهوا ټادحو ءاد.و:تاطخت اتو تدست ءاب هرکضندغاک لوادوخاپ

 ۴ یکلاش د رخ هتفمش و تارخ مشک (هحطق) ی رعالذم ردا رم نک( ناک

 ششککنرازونن اهج هتشک تادفا نوح # یکلاهن كزات هج کلاه شدق

 × یمشج خوش یکلارکش یک دب ریش ٭ یکلالھو راز ییاتفآ رپوسره ٭
 كمما یب داوا قال كفاك رکو # یا للشم زا شک و رب یکی و

 الثم زونا وا لادا هب ۵ رع اکر هییسر ءاهاب هسرواوا هیعهز ءاه یزخا"

 ییکكيدننادو كي دنمالقمرونلو "سلق هب ت ءا دوخ اب یک تاک دنا دو تاکدشپ
 هنسانعم ےک یهاک ها ہیمسر اھو یرمسک كز دبب رعفاک هک ظفل هک قا هجو )
 ردترابع ناذلوقخلایوذ یک د یماهفتسا نمو هلوصوم نم هد رهرواوا منا
 دهر شدا س رد هکر ه(تبز) ٠ ییطل یکهچ هدنربغتالوقعلا یوذ
 تادا ه هک ظغ)وب * دنک ن ادندو دا یمدورمنند رد هکره ٭ دز تاند
 هدنعلار تب لا ءا ع طق مکه تری د تشسیکب وئاو | قالا تنا نالوا طب ر

 هکر ولوا طار تادا یماکو یک داو یکه دہ ىزواۋ!لادغت تادا ىھاکو ¥

 ما ناشی وخ هن هک مره وج ( تیب )ی طاراردیاداریا نو ما طب رند عب ام لقب
 ردلعتسم هرزواع ون یکبا میم فرح( میلا فرخ )ناب یرکیدب هن عصر
 هیهان ءال هدیب رع رونلوا ظفلن حوتفم بونلوا لاحدا هلاعدا ل ئاوا یعود

 ھل س 9
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 یاجهم# لاقم ۴ار حر نیاتاظدسرت نیز # ار جرد نیا. تم درسنناز
 یاز یهاک و* حو نر هکدولخ تس داشکوز# حوتفی اشرد ہک تسنپبرا (تٍ )

 : فذج دیعشزءاهیهدنزخآ بوناو| قاط ا هن ها هکن الوا ع: تادا هموقمع
 هلواهروب نه یازیهاکو هدشنزوردزربدزکب ورب و هکر چ هلا هک هذ کو روناوا
 دی رارخآتالک هه نیش وبا (نیشلافرح) رارید زا برونک هحوتفم ابفلاز
 نیشنالو ب"اغربعص ون ردبناع رعط لوا مف ردهززوا مسق ییارولوا هقحال

 هدن ول هلو اهب ون زدفوب لادا نکل قبس اکزدییکه ب اطات هدماکحا عیجچ
 لمف یهاک هه نیش هکنوجزد هدننایبا ینشناعم لوا ثح ردزت اج تحج وا
 تفاضا تولوا قحال هعنا ۍهاکرولوا دیفءیتنانعم تیلوعفم بولو ا قال

 اب ردوت تسدب لد جداد )تیب ) یفانارافر سه ط هیانعم ییارولوادیغعیسانعم
 اد همج»نیشوب ینانثح *شنویشو یرازو هلان زوشم لفاف# شنکفیق
 لا نالواغجتادا هثب رخ  كننشلوا هکر ولواحوتفم تقو لوشرکردنک اس
 عقاو هدنلبفام تانبش تان تم )ردیاحوتفمیلبقام فلا هل هلوا هعجالنونو

 . فرحراس دوخاب زولوا هیعسز ءاهاب هکنوحردلکد یلاخ ندحو فرخ نالوا

 لوا رکردو صفا هسرولو دیر ءاهرکارولوادم نر دو خاب رولو اخر

 هلیس اضتق  ماق یهاکو یک شاه دد الد هناؤ اهدای ز هبلتح هح و تغمر ههرب نداره

 (تبب ارعاشراردب | لصو هفرح نالو اهدنا ق ام نبش بو دی فذح یی هرعسرء اه
 ےک رکا و ٭ قفومشلامفا هلجرد دوش # شدن درک ت بانع دزیارکا

 لوا هلوانزو تروژمضرک» ییای رافربهظتبب یف قبساک ردحوتفم هسرولوا
 تقو # دیوخ دروګ دوخ عورزموکر ه(تس) یدععمهیشرولوا نکاس هدمد

 ییکیاهدنتروصدم فلا هسرولوادم فرحزکاو# دج دياب هشوخ شنمرخ
 هیت ءایرپ هدنلبفاح كن ه٥ نیش دوخ اب یک شا ما دالثم رولوا نک اس تدر
 یسیکیا ای هدننروصدمو او «یکش یاصعو شداعادالذ-رلردپاهداب ز هح وتفم

 یکشوسیک الدم رردیامجق یواودوخاب یکشوسیک الثم روژوا نک اسندرب
 واوهدننروصذمءاب و ېک شیپ وتسک الثمراردیاهداب زهحوتفم 2 تا ریدوخ ای
 صادر ین مس یک شد ییسدو شیت د الت ەرد هپ راج هثلنهوجو نالو ددم

 مسا ییمد رواوادیفم یسانعمزدص «بونلو اقا هش رخ آ كنيس هغ صر عاج

 هلبا حدعو لب یدیاناتسو ناد یلصا یک شیاتسو شنادالثم رولواردصم
 شیلبپ هخلوا قالا همج+نیشرونسکم یلیقام هثب رجال ضا نالوا هثسساتمم

 ۹ ۱ وام
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 دوز ناشی رب تسا هتسشف هعوجح هکناز × دور نات تسه هعابارکر ه(تدی) |
 وت طخ داوس #مشج قدح هجو دنهوت لاخلایخ (تبب )هی داعرکید
 ردلاوس ندنرمغ تالوقعلا یوذ هسرولوا روسکم رک آ لد نفس هجابند

 ءاه هت نکا ردراح ید هل هد ك وج دنر وصوت زاربد#ن هدیکرتیکام هدست ت

 نالوا هدندعبام بودیافذح یخ د ند طخ یهاکو زاقواامارولب زاب هیعسر
 یدیاتسا هج للتصا هک ی کت سبچ ال زاردیا لصو اکا یمحو ناکسا قرحب

 تمالع دبی رع مج زس یک ءاهیک امافرولکهدنشلانتدن كن هلن هعطق مکه

 ج عنب دنرلبب رعد هزنهاشو دشن الثمر ارروتکه نەق وم هيم زءاه ییهاکر دبب رق

 انب وم اکل الثم رار دالادا هيج ییدیسراففاکیمه اکو یکی :رلکدید حنهاشو

 هنک اسلاد (لادل فرح )سایقلااذه ی ءف یکی رلکدید ج: و مانطهدنرابب رعت
 الم ردەج ناالبع یکصد هنکانس هبت اطخ هت ءاب هد الق تس هو هدءضام

 ردبطاشدرفم عراضع نیکو نلربد دیتفک هدننچب ردیطاحدرفم * ام فک ۱

 دسانشو دنادالقم ردلیقتسم تمالعافلطم هعوتفم لادو زرد د نک هدنعچ |
 هدنسرافناسل قر ۇەد نايم ەگ لاهلي هل مه لاد ه ناف ) یکهدنساتشوهدشنادو ۱

 رد اجقموقوا هوجه فهل لاد هوا لزم )مقام الاد ردو هدعاق

 د سو درک الثهردلک دراج هسرواوا نک اس ےک یلیقامرکاو یکر دامو زذ: الث
 هدنفحكنوب یک ذب و ذوب وذاب الثمردز اج هسرولوادم فرخرکاو قرد نموا
 فرح رج یو لبقام اکر ه *ردشلبا طن هل یرللاذم یتامرکنیدلا باش
 یو لیقاماکرهناوخ لادارتآ درب 9 درسو د سدر کو یخه تاک اس تاع

 هکر دقوش ناوخ لاذارتآهذاب وذ ب وذوب و ذاب و مهر الع فرش نکاس
 ناسا ه لاذ هکر دو مصااماف یدٌملوا ناب هکر کم لاح هد هعطد ول

 همچ»یاز (یازلافرح) لهذتالف هلوا ها4۶ لاد هلا نویلوا هدیسراف
 هدب رع رولوا جد نوا تیفرظیهاکیکن عو نم هدین رع هکه طیسب
 لخادرک | رونلوالاخدا هپ هلکلئاوااٌءعاد هطس یازوب کا رد هدیسرافیف

 حش رواوا ر وسکم از ف رح هس رولوا یدک فرح لوا كن هلک ینیهاوا
 یدوبنرت یزور كات ناد انز »#یدوزفرد شناس یزوررکا (تبب) یدعس

 هد هکر ح هس ږواوا لخاد هریعضو هتراشا مسا نالوا فلا هدنناوا رک او
 ارت هک هکناز (تیب)یدعس حش هح لاثم ردغبا هلو ات هلکن الو انلوخ دم

 ( تدب )ی اج هر کلم ۴ تسرتر و مشه باتفآز مزا ۲۴ تس ظذ نیکسمنمرب
۲ r: 

 و ۱ ۲
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 | دونلوا ظفلت قزملوا ناصه ناک اش ندرب یسکیا ده فااو اب یهاک

 یامهر لیدنناوخ تانوکب ۴ یاجش یدرکزاب نو>ماننیدب (تدب )یهودرف
 داانا رارذیا هدای ز هخ ونفم سوت ءای رب هرکص ند دم فلا یهاکو
 | ا تبا ع هنهو وشدییصاع# ناربب یاصع یدش هداب نوح (تبب ) قبطا

 ۱ دون یرع»سعش رز زولوا ناعخ ناکاس واوو ان یهاک هسرولواذمو اورک او
 ۱ یهاکو ۴ تباتو ببرد تودع دن اع رتو م متر # مارهب رکی وچ هاغوذوم

 4 هک گرم × ارام هتسوس تورا ن (تش) ی .ط) رزرو و ه_هخهواو

 اضبا هلو را ردیا هدایز هحونغم ین ءا رب هرکصندواو یهاکو # دزاونیم
 گیم دو صقم و وج اهوفع نازب ع تعشچ ننک ا رکا (تس)
 نالوا هدواو هسرواوا دم ءان رکحاو # تب ودعم تشک مع وچ لدزا

 تمرکم یاع (تس )ر ءاش ثلاو لوا لاثم رد هب راج ید هدنوب هثلدروص

 ] »لبعایشا لاک ین لادم ٹیپ دب یاجرد مارک[ ناندج# تیپ دب ند رک
 .: تنخدارت نعش د وج دوخ دشاب هحاسهبار تبتسود هک نکن ( تدپ )
 ۱ هکنوح رد هبسنلادیا كن هب اونو هبق وق ءات عبار نع ۴# دب رڪ ناجم

 | دیدرک هدر كعد تبتفرو تبدرک الی بودیا باد هلاد ین هول زم ء 1

 یلعالا هرس سد ان الوم ترمضحیحرد یول مزراوخ ازاد د تفرو

 | ےک راشعا ریعت و راشمزاب وید دهاک رذک هنب رب تهاکر ذک هدنرهشوب
 1 ودنکهد. وسلاهحو یلعهدنزاهعو و دنکانالوم ترس طح موح صیروعش

 | یتدقرعش كترضحو بودا رصد وید مدروک نی راقذ زاب هللرلطخ

 | هحرکلد (طعسهرعش )ردوب مدلیاداریا هدماقموب اکربتیخدرقفراردتبالقن

 نورس نآ#دش دهاوخیساررک دش دهاوخ دشاروا# دش دهاکر نک
 ۱ هژوعم ون لا اوس لفغت الف یکأت نالوایبصا هله اکحارھلادوب هتسداا دراد

 ]| باوح رولوا هنوکهت یدع ندفورح ردعسا هلیا ظذ هو هراطخ ءا
 ۱ لاعفا نابم لا مکه تن ردزب اج قالطا فرح ةراەن و و هدسراف

 ۱ .دوخاب حالطصالاق هحاشمالف یکی راک دید قورحو تاودا هب هصقا

 ۱ ءاه عي هیعسر ءاه هدنرخآهیسراف مج ملا فرح رد یاغت ید ندفورح

 ۱ هر هل هرم میجهکدونلوا لامعتسا هرزوا هجو یکیا هدنروصوب بروئکهولتعریغ

 روا TRE دسرولو | حوتفمرکا رولواروسکم دوخاب رولوا حوتفد اب

 یدعس میش زوم دنهو ها  الثع یکریفصت ها هدب ع
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 9۴ تدب نقشا کم شا هک ناھ اتد تق کږه هداتفا دوشیم(تد)
 میش رولوا.دینسیسانعم هيلا فاض مر بولو! ىجا هم نخاوا ءامسایهاکو

 ران تجپ نارا کت اض # رادان تب رت نارا ادخ ( تش ) قدعس
 هن خآ تاذارب دوخاب مساراب یریغ كف اضمو بالعام لدف هکر واوا یهاکو
 لاثم رواوا ط وب مه فح فاض ەۋ قیقح لماع هن هدانعم نکل رولو | نعال

 دا تیصف ترک | رر د۴ یزور ل اکیسززاپات(تدب ) یدن لاک یان لام

 یناتح لغغتالو رظتتافردب راج ید هدربع میمو هدربعص نیا رکج وب هیبت
 هددفناس ليما ` دن رد هنگ, ایم اد او .هکنوحتزدهدتاک رج لنهزون ززم ات ۱

 نالواعج تادا هی رخ آ كنات لوا هکر ولو ا حوتعم تفو لوشرکم یکی داوا
 (تس) طفاع هج اوخر دیا اضتقا ىح تالبق ام فل اة تبل ا هوا نح النونو فلا
 اش نارودب یربداشذ ام ماج هحرک ۴ مج مزپ نابقاس یا نورفآ اب تایر
 او ایلاخندنروص چ و |یلبق ام كنات هکنوج رد هدنناکرح لنلبقام فلا ت

 زکا رونلوا دم فرح دوخ اب زواو محک فرج اع دو جای نولو بعت اه اب |
 هجوتغم هر هز هرکصاداهلوا هکر دوب ع 22ا هسرولواهیعهزمءاه یلیف اب تب ۱

 منجر و لک لید ما تخریب( ثب) یامرک یوجاوخ هنلواهدای ز هبل
 ی همر ءاه هلبساضتقا ما ةد یعاکو # مچ ورمات هدازآ تا هدنبمدش ای ۱
 ( تبن)یرعنف سی ردیا لصو هفرج نالوا هدنلبفام نات بودپ!فذح |
 فرحرک او ا6وکیات هسیک ی ور دنیب«هن# تنی رخردنا لینهلو توقایو رز
 نرو ر کم لالا قبساک رواوا ح وتفم ام اد یبقام تااتهسزولوا می
 مکح ر وناوا ناکسا ثقو لوا هدیااضتقا نالوا نک اس كئلبقام نزو
 نیا هن دنام ننا هن یشذکن وج# نیفبتسازوخ تشزورنلع(تبب)ییانس
 فرح نالوا ندنسنوب ودنکی کر ح یلبقاع عي هسرولوا دم فر حر کاو

 لبقام كنات هکتوجزلوااځخندېجو ج وا ځد هجریدفتوب هسرولوا لع
 هسزولوادم فلارک | رولوادم ءاب دوخ اب زولوادقواو دوخ اب رولو اد

bt ر ا 

  هتشیرخاوا لاعفا یهاک_هطیسب ءا هکنوح رد هاشم تنم! کس |

 "تدنیب و ینعام تدي د الثءزولوا د یغه یسانعع,تیلوعفم باواو""قجال
 [ زا بیفراب تدید سود ۷ تاب ( یمطد دم ریه لیوا لاثع ردعراضم

  اضیا هلو ینان لادم # ناتسوپ رذ,بفکب رضای ھل کیک میک نات

 | دان زاد مکن: تیر فآ ناهنجا دان رای كلف ماکب تنام چ (تدب)یدعسجش لوا
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 ناتا اس.( تاب )عاش یدیا نوا صبص هم نمان) نالد كنس میجج دریذرب

 لراعتو ) هبهدباطخ یوها ہک دا نک# زونه تساشکد كشخ طح

 نوا تداخ ءادتنا (مسان )یک نوح هدیسراف مالهدن ع هدهدافا یضیسع و

 لا دیس ع (یدنانوعش. ۱ تماغعاهشا لشاعک زا هدیسزافنم هدب یعیدیا

 هکر هم نوح لنزهم هارردمو ر (توب) یعاش هب انهم ییاوب یک ات هدیسراف
 فاکهدب نع یدیانوحم | هشت (ساعیداح)معشاب هتفر برفعاقرشع

 دی وک: خاب نم اب + لک تور تاب )ید هدا تس | یک نوجهدیسرافهحوتفم
 یکی ساب هلان یکه دب وک د نازرش ع ینا )دید ٹس اررظ د تاسارد وی هکناره

 لاک هح او رارروتکنو | نزو ترور م یه ک نوع | ظذ نیغ قا
 | اکو نشدن درمنلءلوس هر۴# داهرد نی را ژن بازا ناشدتفاب بلطب ( تاب

 دیک ا: دناناوا لاعفاورداص»خ »1 یدیآنوح | نافتش الا یدک اتع تا

 دی وندرکب الما رونلوالاخدا هدح وم ءاب نوا نیسو
 الع رونلوالادیا هره ت ءا راغلا ههنلوالاخدا هان کنالوا تایغلا لئاوا

 ند نوک تنهام او !اخ دا هنسینزج تل اکر هویکا ندنکفس ةَ ۋۇ نتوما
 1 زدبآ صیض 2 هاابقتس سا یسراض مهرو نمای رش عبار )ی کن خواب ش دادو

 ناودیک أن هدعرانصم هکنوخ یک د نک وزفودزوماس و دانش و دنا دال

 هروکسه هدحومءاد هدنروض یک: اول (هیبن) قبا نمف هدف اتسا هعش)

 هدحومءاندوخ اب واودوخ ابموعصمیرح لوا كن لک ینییدلوا لخادرکمزولوا

 تیردو هتشدا یک ن دیک وندیشاس و ندب زول و ندرو الثم هلوا مه دوخاب

 یا یشزافو ابدا روهج و اورع زنی ود رونوو اموعصم اعات هدنروص

 هنوک وپه دنات اک حرشیدوس لضافهاروغفعو موح نم هک اس افرلیدلیا صیصتت

 هدیروصرههدهب زد تا نالوا تاغ)محصا اماردهدهب وامقتغ) قعاقرف

 یدلنا مرحو مکخوید قو زاوح هعص هلم جورب زونفوا روتکماادرادره

 هدنرادروصرتع عاارور تلا ییعدهدنروص یک اول هدحومء اب (هدناف)طظفح اف

 ه.ارو رو لا هدغالک هس هس رل و ای دوم هنبنک اسعاعچاناکسا دعب ام

 تاو تاکسا و هوش کل ظعا وتشهد داستان نالوا ۂعطق ےک هتن ردہجاو

 تات کشردلکد راجالضا هننرولو اى دۇب ke عاعجا کا ۳ یکینیداو

 ءا فر>ل عن الف یک یی داوا بجاو كر ص7 نس اخ كنظل ناوه درو

 لود ثح ردراو تم ترد هدنول يلصاحرولوا قحالهب هکر خار دهناطخ

_ 
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 تلودیاعدماجو لد سدوم هک ات سرددمعوعدق قحوراب و نام( تب ۹

 ماج زافدرد مراب قشع منی ون (تیپ)رعاشیدیا نوا تناعتسامباد)تسا 1
 ردنا هد افا هروسکم ةد و ءءاب هل , رع یی انعمتردوب (ظوفح حولرپ £ نوج 1

  تدد) ناس ح اوخ ی کرد هدنس راق ف هد رګ یدبا نوک تیفرظ(سءاخ ۱

 سداس) رد د زول قالخدا,نبمزیور دره رد تادعراب ۰ نازو دب هک یک رکا 1

 با تب ردظ بشب تعصع ممشوت (تزب) یی را ریه ید ا نوح | العتما |

 مولعمهید )زدی راهثب رقرب هلب ارد هن ردنوح الهتساییات ءا تفرط لوا ما ۱

 >*هدلح وم ءا هدنلوا تذعارب میهن هدوللثعتبب تكتشياب راف رهطوب هکنوساوا ۱

 ردراولوق هرزواهجو حواهدنوب هساو !مداویلاثما دوخاب ردهدنرحا هحوتفم 1

 یظفلرپ هدنحرش ناتساکیلج یبالو هدکنهرف موحرسیروعش لوا لوق |
 لسا ردراشعلوا قالا نوح | ظل نیس ینا ر دز ەد ئاز یلاثماو یظدلردو
 هدحوم ءاب نانلوا لاخدا هلوانالوا دیفمقبفرظ یانعمو ییالعتسایانعم |

 بحاصو موخر یرورس قنات لوق)رابدلبا مزجو مکحوید ردو
 ییانععلصا ردلخ ادنالو دن از نعپ رلب دابا مطقو م € ا E PEK :حتافم

 دزوهرازونک ب حاصو كنهدازاشاب لاک ثلا E AY الوا دفع ّ
 هکنوح رد رادنعو دیفم یر ره ندعح الو لخاد نانلوا م ندنراءالک ۱

 هر زوا ندرلنا هدیکرت ردتیفرظ دیفعو العتنا دیفم هدحوم ءاب نعد لحاد

 سش ف هدف نوح ال( تد ) نایدض دیس زردی دهد د هلا یطظفلهدو یبظغا

 نوردنایعع زدانما# رای اک تن "ینا ڪن هبا ب # ما رزوا لع هلام
 ردط ادرار قوف یعدالاب »۶ زب اذ ردکعد جاو ولجا عی

 زدهتسانع» هر زوا یمالاب كعلخرب قلخرسب هنسانعم هد_ ےل هصک وک ارق
 رداد باو ىا لاۋا ارم سرب و تشرد هلو اراد نعم ا لاوس

 هد هيا لکذ العتساتاداو فرطنادا هککردق هب هجریدعتو رب ظفلو

 نایه 1 وام رک ی الاوم كناوادا یمالا سفن قو بولو ا وداد ا برو ص نکل

 نق تاریخ اب ابو تام دمت 4 9 هدرسراف دم هیدناوا تناعر هنروص تناج

 ياو ااا دفع هدحوم ءاب هکمردیا نط هلب وش رقف نبق ردرغا ۱

 لیلعت ماس )كب اء هللا لع ءتف هلوا !یرهنی رقردظ هاورپ ظفل هلو تیفرظ
 نم دب و تعم ص )نم یزد ر ( تد :)رعاشیدیا ن ا



 دنخ ادنخميتخ*آ مهرد (تبی) اضیا هلو رولوا لوعفم مهو لعافریه ید
 لر هلوک یفدشراف هلپا رک رب رب ینعی # بنج یی وک هن اتبفنم نوحو نم
 (تش ( اضرا هلو زدینک یسانعم قاصلا ءا یجد یسانعمرب و لر هریدلوکو

 ةمز اله فا وب هیبنت دو زادو ز شوک الهرد ٭ دوف متسایسیمرکذ آش

 هنیزابحاصماتاذم هدیسرافقرفردب رقا هئب رب رب هلباقء فلاو لسوت فلاو
 نکاسفلا نب رخآرضاح ما نانز ره هک یف اضتا فلا (سداس) ردانغور

 ان اد الثم رولوا .دیفم یتسانعم ههبشم هفص دوخاب لعافمسا هچنلوا قحال
 نونر هرکصذدروب زم فلا بوئلوا دصق هغلابم ضءبیکاونشو ابو
 هک ِتئسن فلا (عباس) یکناباتو نامرخو نادنخ الثم رونلوا قالا یو

 هک لد یا هدد ( عارصم) زنفاح هحاوخزولواذیفم نیسان تم توس ما
 مک رولوا تدسف تادا دیک أت هدنروضوب یهاک ٭ دیآ یم یسفن اصسم

 ندنادنمرو ز بوادبا نط مجع نظفل ادنمروززانا لوا هاک ۲ نددقیقد وب
 ظاقسارواواقاو هدنرخآ هلکهک هنازفلا ( مات )رد عزاضح راد درد

 نکیلو*مدوب ریحان یلکنماتفکب (تبب )ید عا یش ز لک للاخ هیانعم سلوا
 هداس ( هعطق ۱ییفدداتسا رواوا هدراعشاینآوق یرنک ا۴ مسن لک اب یتدم
 نداهس تس ۱ را را اون تدافعش بسا اربیدرک وج تل ود بسازا نی ددوش

 لّواراوس هددهطقو 0 اراوستداعس زانو ردنا تسدن *یرادو یراوس

 نو ص هنسانعم نوک رب تس دارد زرع هلءارتسکیانزاونس هتسانعه و لار کیسراف

 لا فرح رد هیفاق لا نزو اب رد فغا نی تا ذو طة ءن د ەد ئاز فلاو
 ؛ مسق ۳ تبحاص ۲ قاصلا ۱ ردلمعتسم هرزوا هو ترد نوا

 ۱۷ ءاهتنا ۱۰ءادتنا 4 صیصخ ۸ لّیلعت ۷ العتسا 1 تفرط 6 تناعتسا

 لابفتسان عراطم صیصخ۱۶۰ ۰ یاهتشالایذ دیک ات ۱۳ شاز ۱۳ هینشت

 یهرکصیبا رد هح وفم یرات ران لوا یکنانوا روض ترد نواوب

 هکق شاع(تبن )ذنفاح هجا وخ ی دا نوف قاصاا لواردهزونککم هدرلنروص
 قال) سه نط هنرکد تساندردهحاوخ یا ۷ رکن ظد شلاح رایدش

 هک هرزاو هم و لاری تب )ضیا هلو هنساتعهممهدرب رعیدنا نوا تخاصء

 | اضیا هلو یدبا نوا مسق سلاف)تسشن لا لو ینامز تفرکاوهناتررات

 ياد

 یسانعهرب كتمزالەو * سو راع ز ینابابب هب ۷ شود اشو دره دندیسرات

 | تد رکی زوابر هداتفا سد # تحم هدانفا هک اذتمزو زانو (تین)یدنیا



 اسم هدیخوکشآ # نان ناوا یاب ددرکب نوح (تس) یک د ورداتتسا ۲

 لاثم ردردصم هنساسنعم كروس یدیا ندیخوکش لیصا # نامه [

 رترم دنک # دوجاو اط کر ک اد مرج یا (تییب) نط داتسا هزوضقم [

 فلا اکا رولوا دیفمیتسانعم هیبنت رد هحونفم د ینا ۴# رود روج نک
 دوخ هاشابا (تبب) یسودرف مکح رولوا لسخاد.هنلوا تاو دا زاربدا هیبت
 مهف هتسانعم ادن هدتیب و#ادخزا سزب یسزننمزا هک ۷ اش ککروشک
 دنتفرک # یادخ دکدش هتف هود هادربا (تد) اضیا هلو رکید لاغم روناوا
 | فرح هک هموعضعفلا ِلاْ)ردراتسر معما دهدنب ىى اجزاو زس كب ىش 1

 رکا (تس) كيج داتسا هتنسانعم بچ هن زاید ۱الش ودماهشتسابععد

 طسوتم هک طساوا#ناپ وک ادنی وکورف تدنیابوج##نابوددنشابارتقلخ
 الذم رولوا هدننایم بئاغرما یک ارونلوا هممت وید زارمسا فلا نالوا ا
 تبب) یدعس حش روئلوا لاخډا هنطسو هلک نالوا اعد ابلاغیکداب ود اک |

 هبهلکر خاو دشا ےن نیلاب رر تشود شع ہک داراغ ییاجشنهودایاذخ
 هرزوا هحو نکشفلازو ردغلا نالوا ذم فرح حوتفم لیقام نالوا خال

 طفاحهجاوخ رواواقحال هبیداننهلکرخ اردنوجما ادنلوا )زون لو لامتسا |
 ضعب ۴ ینازرازمهعاوناب وت لاج یا 36 الدریشاغکرحارکداداورسخ (تدب لا
 ضیا هلو رولوا یوذدحیداتنم توتاوا قاطعا ید هن را انب فلاو هر ۱

 هدنروضوب نک دشابنرز شکیشکر اش: ۴نر رز ماج هدرکلءلرپابا(تبب و
 یدهسمیشرد هپ دن فلاو هثاغتسا فلایناتز ردنو ا ادندیک ات نالوا حصا ا
 نا نع مرکب هک دسر یمن یتسد تفرتسدز مانع هک انرمیحوادرد ( تا ا

 یلیصاح راررو که نیم هکر تانک ضب عي ردلسوتفلاتاا »تسود 7

 ابارمسو نارسالثهرولوا هلیسو هک هلکر ی هک کیا ییحاص عم هقشب هقشب 1

 رولوادیفمیسانعم تاواسمو باقم کت اوایشمفلاو هلباقم فلاعبار) یک

 یک هکر بورونک هنکاس فلا هنیراارا هلو!سنجرب ہاکی کبار هکتفو و لش
 تبب)یدعس خش یک میبادعت و رسارسو تنداکندو بلابل الثم اردا |

 | سماخ# تسراخ ہک اجا و ماب هنهرب ۷ تسراز هلال رتسارس هجرک نایهج
 | «درالحم ینیدلوا عقاو یلصاحرولوا دیفعیتسانعه تمژالم هک زالم فلا

 ناذلوآ برکرت هلکتا هلوالعافیربتن هلکی کیا اثم هکر دیا هدافایعم عونرب
 ترب )یا ظن حش رردیا هیعستوبدتمزالم فلا هفلاوب ردیایکودنک یدک ]|

 تاش
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 | كونزورو یدنلوانابب وید هلاصف كاهدو دعوا وو یرنسک كج درماوخ
 | فزجیمدنلبق امدم فرح هک اباف)یدنلوا نایب ویدیتوک ام واو و ین
 ]نخود اب دشابالثم)یدو فک کن ولوا فوسصوت لبا هدودم
 | ويد «.هع كن هدودم "هددلوم ءا ندوب یدالوا نابود رك زە دو دم

 هاوه اب فرحو و او فرح نابغقوا تبولیزاب هدطخ (انمان,) یدناو ناب

 فید هلیاثمالع فلاو تم العواوو سه اما مضلاو ]| نیب تن همی
 یر اه نایعفوا تولوا تمالعهنعف كنبفام طقف (ارشاع )یدنلوا نایب
 رل هلک نانلو ار هدننمشکا (سلعیداح ):یدنلوا فیصوت هلرا هیعسر

 یدنساوا لا !وزکذ یراانم هقشپ هدعب بوئاو | نان هلی ده اش ادا
 هحابقو هلم وید نوسلوا ماععفن تدارذحندعیفقد ءاشا (رشعیأ

 یدنلوا هیینت هر هیعهدب عیانص اجیاج ,(رمغعثلا )یدنلوارعتو ربسفت هلاک
 ظبح اف یزد نوسلو لالماو بانطا هک ات یادملوامازنلا یرک ذراب رهنکل
 هدزوا دطقم ترد( مدعم ) ییقخل ادمزا هدا وب قیفوتلایو هللاو لغغدالو

 تا رعصم ( یادصم) رد هدنمحج ه.تسراف تاودا لوا دنص2« )زد هبل ِ
 عااد دصتم )زدةدنجج قافتش او دعاوف (ثااندص عم) ردە دنقح تالوصومو

 قیفوتلا هللا نمو ید هدننابن تاود|لوا دص ةم )ردهدنناس .هیقن دناوف ژارب
 الع هلیبنسب یر رد هرزوا مسد کیا یناعمفورح هد زع هکنوساوا!مولعم
 دیهاه فسا لاهو هراجنم الث بک ع یرب یک ادتبا مالو هراج مالو هراج ءاب
 مسق هبکرع یرپ هظبسب یرب ردهرزوامسقیکیا یخد هدیسراف كلذکیک
 ن م لش زاد چت "با )ردرانو هکفرخ حوا نوا یدیا هطرسب لوا
 دیش ۲ هیرعت ۱ زونلا لامعتسا هرزوا هحو یکیا نوا فلا فرح ( یو

 | زهاوخ الت یدنلوا عیرصترالح نانلوا هلاما(اعست) یدنلوا ناب وید

 ثمزالم ٩ هلباقم لاسو ۷ هلاغتسا 1 ادن ۵ رارعسا ع یمامشتسا نعل ۳

 لات عم و لا قرحوت,لصاتاو دناز ۱۴ تدس ۱۱ فانصذا ۰
 رولوا طسوتم هی هلک ساوا هدنبدضعب و زواوالخاد هیهلکلئاو!هدنسدضعا

 لواردعون چوا نالوالخاد هلئاوا رولوا قحال هبهلکرخاوا هدنسبضعب و
 لاخدا هنلناولاعفا رداصءمگیارعشر رد هن رعت فلا اکا هک هحوتعم فلا

 یراعندنا هکنالو !یلوخدم رولوا عقاو هروصم:یهاکهدو دم یهاکردیا

 هدودملاثعرونلوا هیمسلوید هب رعت فلااک ۱ نوین انلکلخ هیانعم هساوا
  aresاتو و ار :۲ ۴2 3>
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 | درط نعدنفا هیلاراش» هکنوح ردمهنابعاد دنمزابن نادنزهینسشتممراکم |
 ۷ نا تاو( نعش )هلي را هناروتسد زو هن تلادع روهط هدرا رودوب هرزوا روک ذم 1

 ۱ سس وطنم لئاوالا هعتسن اف تالا هنامز تیدسنا تک ناو
 تابا خلاق neil دفاک ما تو ! ار ذولا بطة قاف هنا ازقاو قیاس

 هراس هدنراهناف و طنعا “یا اوتنمه قامه | ئاس حب فولوا تاع یاس باتحو ق

 | لوفغ ندشاساو دالوا و بابخاو ناطوا لوعع باعا نالب رو ناتس
 مالن # هفویض نار ضف عمق بیعالو (نعش) هلرب لوهذندنتاق العاب ایستو |

 | رعش ) غلو یرالاح بج وهم تغ الب نومصم ۴ ن طول او دبحالا نایت
 نیع ةردب ربمالا لاونف ۴ اضکسموب زبمالا لاونک ال غتسر ٹفو مالالا وئام

 عاعسا ع ورقم یمیدنلوازاونلدزادربادص هلبسهنارت # امةرطق ماملالاوئو
 ایض دوبهب دوجو یراترمضخ یلاعتو هنافس نح نامهزد یهثلا:لوا هبطاق
 نی رالابقاو ت نامزالاوروه دلا یدمو نوصم ندنودرود راکم ن, رادولآ

 هرکصندنو نیعماي نیما هبلبا:نو ز و زوخ نیراهاوخدب هل بابو نوزفا

 دیفمیراصتخا مه هکیدنلوامازلا طورش زارپ هدحرشوب هکنوتسلوا مولعم
 ناو دا نام هکیدنلوا عدقت هم هقمرب الو! هلوا سکیافص هنیرظان هو لوا
 ینابمو تاوداو یورح یناعم ابنات) ردنزومو یعشم ننافاقتشاو هاو

 تادرفم یرازحا تلناک املا )یدنلو اهلا هي هروک د هم دقم تاقاقتشا

 يک رم نوح الثم یدنلوا اعا هدنفحالو یاس هنب راهضوم

 یدک زم یدک هدثلا تش كن هثلاب دعطق ولد نیک نوح هکنوح نښان

 هزاع سو یدنلوا ربل : هلنزانعوالبرولک هدنلوا تس كن هسهاخ 7 هعطقوبد

 رک دهرزوا قالطادبق الب هل 4*فورح هدنناب تاک ت اکرم انااا هان

 كم دو دم ءارو كنبس سورسال شم یدئوا دی همخ* قورح بونلوا
 تانشم یر حان هدحومقرحاب اسهاخ )یدشواناب درب اه نشو یر وع |

 نصوصخت هب یسراف اسداس )یدنلوا ذییفن هلباهیتش تادثم فرجی: هبقوف |
 هیسراذفاکو هیسراف ءاب راک دروزپالثم یدنلو ادییفتبا ,هیسرافرزافرح نالوا

 مج نوج ید لوا نا وید هلیا هيسراف یاز هلژ یندنلوا نایت وید هل
 رکذ هرزوا قالطا سه رع كلرافرحوب هکاماف )!یدنلوا ناب هلبا هیسراف

 . یدنلوا ناب یک هک فور نیل فورحو تاغ قووخ اعباس) یدنلوا |
 یدناوا ناس وند یف كواوو یرسکص کب ہل دت وف هندی زاروب لث | :



 ناونع هل اسل وا ماجا یاد وهو مانا یاریدپ هک اعاف )یدنلوا 2
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 فح حوا رسو ۴ تاکن یامآ مقر هحفاسو ۴# تا یل ال مظن ها
 سوب رسفا هللا دماحدنارف لند ٭ نارو هناندص ےس «رفو#ناروشداد

 تاولص یار آ ناو ۷ شورفرز ا لا قیاقح قیافد متخو

 هزکصندقذلق ذا بد ها یوم لک E یارواو تکوشلها و
 اا که ماخ هنحرش ول یر رطح و ۶ هلل الاطارپ رحمان

 هبناکلاب ندتایح دچا دبمسلا رص دتر رووا هدنماعا بیع کس هفت

 عارضا رشكو« ءاربلآ رس کنمو هعاضبلا لیلق هلبرلغیا ساقلا ینح
 گیا ےس مالسعلا کالا هللا دم و مادقا هربجات حرشول هل هدلاح ر

 Fey E سا اس یوو ۷1 رفآ یا غیارغط هنناشذتحالم

 صا رب زو باطخ یناثیالعم تاذو باصذیلاعم بانج قا یسلروس
 7 مرک ی غاخ مشیماخ رب رګ هلقم نار رقت ناھا راک

 .دننام هدناناوا یسهثان هئام لندودح ین فلا ندب رهے رات هپ عا ےم*
 فرصتو دعآ تالو یال او *یلاوو نولامه نداعم نیما نوطالف مکح

 هللارسسب اشاب فسوب نالب زوبب دمار كلام دنج *و الع عم شعم تاا ا

 ح رش نوسلوا هحهعفدرب واو یراترمطح زعدنفا ءاشیامو دیرام یاد

 هدیدنسد و مانا لوبقم هلیرارا تمارکح ظا "لاحا ی یرکاح زوکزع

 . یرلهرو نب رغآ رازهدص همی رذو نیست شاپاس *هلیسو و ماعو ضاخ

 . مراکم
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